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سختگیری در قوانین مهاجرتی بریتانیا
سخنرانی ملکه الیزابت دوم در مجلس اعیان بریتانیا

مراسم  در  چهارشنبه  روز  بریتانیا  ملکه  دوم،  الیزابت 
برگزار  بریتانیا  اعیان  مجلس  در  سال  هر  که  تشریفاتی 
می شود، سال قانونگذاری جدید در این کشور را رسما 

آغاز کرد.
این  در  بار  اولین  برای  کاملیا،  همسرش  و  چارلز  پرنس 

مراسم در کاخ وست مینستر حضور داشتند.
مهاجرتی  قوانین  در  بیشتر  سختگیری  و  بازنگری 

بریتانیا از نکات مهم سخنرانی الیزابت دوم بود.
قانون،  «اصالحات  گفت:  سخنانش  از  بخشی  در  وی 
نظام مهاجرت را سختگیرانه تر خواهد کرد، قدرت عمل 
ما را افزایش داده و در را بر روی کسانی که از خدمات 

عمومی کشور ما سوء استفاده می کنند، می بندد.»
کشور  دولت  توسط  بریتانیا  ملکه  سخنرانی  سنت  طبق 
نوشته شده و ملکه تنها آن را قرائت می کند و فهرست 
می  اعالم  آینده  سال  یك  طی  را  دولت  مهم  های  برنامه 

کند.
در  یوکیپ  گرای  ملی  حزب  چشمگیر  موفقیت  از  پس 
انتخابات محلی بریتانیا، الیحۀ جدید سختگیرانه مربوط 
به مهاجران، به منظور کاستن تعداد آنها در کشور اتخاذ 

می شود.
ملکه الیزابت دوم روز چهارشنبه برای شصت و سومین 
بار در مراسم افتتاحیه ساالنه پارلمان بریتانیا سخنرانی 
برای  دولت  قانونی  های  برنامه  سخنرانی  این  در  کرد. 

سال آینده میالدی اعالم می شود.
نمایندگان  حضور  با  که  چهارشنبه   روز  سخنرانی  در 
به  ابتدا  الیزابت  ملکه  بود،    همراه  عوام  و  اعیان  مجلس 
تر  قوی  اقتصادی  به  دن  رسی برای  دولت  های  برنامه 
عوام   مجلس  اعضای  و  من  گفت «لردهای  و  کرد  اشاره 
یک  ساختن  برای  را  خود  مدت  بلند  برنامه  من   دولت 
اقتصاد قوی تر و جامعه ای منصف تر با امنیت و ثبات 
کسری  همچنان  من  وزرای  داد.  خواهند  ادامه   بیشتر 
پایین  به  امر  این  که  ند  ده می  کاهش  را  کشور  درآمد 

ماندن اقساط وام و بهره کمک می کند.»
ملکه الیزابت در این مراسم که با حضور دیوید کامرون   
نخست وزیر بریتانیا و معاونش نیک کلگ برگزار شد ، 
به اهداف سیاست خارجی دولت بریتانیا نیز اشاره کرد 
و گفت: « بریتانیا برای صلح و امنیت مرزهای اروپا و 
روابط استوار بین روسیه و اوکراین   بر اساس احترام 
بر حق حاکمیت ملی  تمامیت ارضی و قانون بین المللی 
پیمان  سازمان  ناتو،   نشست  تالش می کند. دولت من   
خود  که  کند  می  میزبانی  ویلز  در  را   ، شمالی  اتالنتیک 
نشانی است از تعهد انگلستان به متحدانش. وزیران من 
همچنین  برای بهبود شرایط انسانی  کاهش خشونت و  
پیشرفت در رسیدن به یک راه حل سیاسی در سوریه 
انتقالی موفق در افغانستان و یک توافق جامع اتمی با 

ایران تالش خواهند کرد.»   ادامه در صفحه ۳
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و  تهران  بین  استراتژیک  و  ژئوپولتیکی  اقتصادی،  روابط 
روی  از  پس  خصوص  به  است.  یافته  ارتقاء  اخیرا  مسکو 
اجالس  در  او  حضور  و  روحانی  حسن  دولت  آمدن  کار 
کریمه،  بحران  و  بیشکک  در  شانگهای  همکاری  سازمان 

سیر صعودی این روابط تشدید شده است.
ارزش  به  روسیه  و  ایران  انرژی  قراردادهای  از  بسیاری 
ایاالت  ویژه  به  و  غربی  کشورهای  نگرانی  دالر  ها  میلیارد 
متحده را برانگیخته کرده است. روسیه و ایران توانسته اند 
تحریم های غرب را تضعیف کنند و از روش های جایگزین 

و دورزدن تحریم ها برای تقویت مناسبات اقتصادی خود 
بهره ببرند.

قراردادهای اخیری که بین دو کشور در حال مذاکره است، 
شامل تهاتر نفت در برابر کاال به ارزش یک میلیارد دالر در 
صادرات  کند  می  کمک  ایران  به  قرارداد  این  شود.  می  ماه 
اقتصادی  وضعیت  نهایت  در  و  داده  افزایش  را  خود  نفتی 
حاکی از آن است  را سر و سامان ببخشد. گزارش رویترز 
که به موجب این قرارداد ایران روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت 
را  روسی  محصوالت  مقابل  در  و  کند  می  صادر  روسیه  به 
وارد خواهد کرد. این در شرایطی است که اروپایی ها نیز 
های  تحرک  و  هستند  ایران  در  گذاری  سرمایه  به  عالقمند 

روسیه را به دقت زیر نظر دارند.

روسیه  و  ایران  بین  همکاری  های  زمینه  از  دیگر  یکی 
برآورد  دالر  میلیارد   ۱۰ آن  ارزش  که  است  انرژی  قرارداد 
مگاوارت   ۵۰۰ خواهد  می  مسکو  از  قرارداد  این  شود.  می 

برق به ایران صادر کند و ضمن به روز کردن نیروگاه های 
ایجاد  الکتریکی  هیدرو  های  نیروگاه  کشور  این  در  ایران 
وارد  نفت  ایران  از  هم  روسیه  اقدامات  این  مقابل  در  کند. 

خواهد کرد.

قرارداد دیگری که بین ایران و روسیه در حال مذاکره است، 
شرکت  است.  ایران  برای  دیگر  ای  هسته  راکتور   ۸ ساخت 
روس اتم روسیه مدیریت ساخت این راکتورها را بر عهده 
گذشته  در  روسیه  که  است  حالی  در  این  داشت.  خواهد 

بسیار  تاخیر  با  را  ایران  در  خود  ای  هسته  قراردادهای 
زیادی به سرانجام رسانده است.

در حالی که برخی تحلیلگران دلیل این همکاری ها را انگیزه 
های سیاسی توصیف می کنند باید توجه داشت که عوامل 
استراتژیک و ژئوپولتیکی نیز در این زمینه نقش دارند. این 
منافع  مقابل  در  و  است  ایران  اقتصاد  نفع  به  قراردادهای 

استراتژیکی برای روسیه دارد.  
هم روحانی و هم والدیمیر پوتین، همتای روسی او بر این 
موثر  نقشی  تواند  می  دوجانبه  روابط  تقویت  که  باورند 
باشد.  داشته  درمنطقه  اروپا  و  آمریکا  نفوذ  با  مقابله  در 
موقعیت  و  مسکو  سیاسی  اهرم  رشد  به  رو  همکاری  این 
از  دیگر  سوی  کند.از  می  تقویت  را  آینده  در  آن  ای  منطقه 
به  آمریکا  نفوذ  با  مقابله  در  اهرم  یک  مسکو  تهران،  نگاه 

شمار می رود.
در حالی که برخی تحلیلگران دلیل این همکاری ها را انگیزه 
های سیاسی توصیف می کنند باید توجه داشت که عوامل 

استراتژیک و ژئوپولتیکی نیز در این زمینه نقش دارند. این 
منافع  مقابل  در  و  است  ایران  اقتصاد  نفع  به  قراردادهای 

استراتژیکی برای روسیه دارد.
که  کرد  تصور  نباید  ها  همکاری  این  تمامی  باوجود  اما 
روابط تهران و مسکو تنها برای دو طرف منفعت به همراه 
دارد. تنش بین ایران و روسیه همچنان وجود دارد و زمینه 

هایی برای تشدید آن مشاهده می شود.

هستند.  انرژی  کننده  صادر  دو  هر  روسیه  و  نخست،ایران 
ایران  گازی  منابع  که  است  آن  از  حاکی  ها  گزارش  برخی 
بحران  که  زمانی  از  موضوع  است.این  بیشتر  روسیه  از 
اوکراین آغاز شده حساس تر شده است. تنش ها بین پوتین 
قطع  به  تهدید  و  کریمه  بحران  سر  بر  اروپایی  رهبران  و 
منابع گازی صادراتی از سوی روسیه موجب شده است که 
واردات  برای  جایگزین  منابع  دنبال  به  اروپایی  کشورهای 
گاز و قطع وابستگی به مسکو باشند. اتحادیه اروپا حدود 
۳۰ درصد از منابع گازی مورد نیاز خود را از روسیه وارد 
منابع  از  درصد   ۶۰ اروپایی  کشورهای  برخی  اما  کند.  می 

گازی را از طریق روسیه تامین می کنند.

از  گاز  واردات  صدد  در  اروپایی  کشورهای  دلیل  همین  به 
است  کرده  اعالم  بارها  نیز  تهران  مقابل  در  هستند.  ایران 
به  و  داده  افزایش  را  خود  گازی  مشتریان  دارد  تمایل  که 

اتحادیه اروپا گاز صادر کند.

و  طلبان  اصالح  خصوص  به  ایرانی  سیاستمداران  دوم، 
ژئوپولتیکی،  شریک  یک  عنوان  به  مسکو  به  ها  رو  میانه 

باوجود  روسیه  ندارند.  اعتماد  اقتصادی  و  استراتژیک 
چهار  هر  به  امنیت  شورای  وتوی  رای  داشتن  اختیار  در 
داده  مثبت  رای  ایران  علیه  ملل  سازمان  تحریمی  قطعنامه 

است.
از نگاه ایرانیان، روسیه استراتژی دو سویه ای را در مورد 
تهران  نیاز  زمان  در  که  معنی  این  به  کند.  می  دنبال  تهران 
در عرصه بین المللی صحنه را ترک می کند و حاضر است 
برای منافع اقتصادی خود بر سر ایران معامله کند. همین 
نکته می تواند دلیل تمایل روحانی به بهبود روابط با غرب 

و کاهش وابستگی به روسیه را تشریح کند.
منبع: العربیه

تهران - مسکو،نه چندان دوست نه چندان دشمن

چرا ایران به دنبال کاهش وابستگی به روسیه است؟

آن  تشدید  برای  هایی  زمینه  و  دارد  وجود  همچنان  روسیه  و  ایران  بین  تنش 
مشاهده می شود که از جمله آنها می توان به رقابت ایران برای صادرات گاز به 
اتحادیه اروپا و بی اعتمادی سیاستمداران ایرانی به روسیه به عنوان یک شریک 

استراتژیک اشاره کرد.



هفته نامه پرشین ۳ جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸

Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

رشین
ِ
هفته نامه پ

 اجتماعی , فرهنگی , هنری

سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
در  صرفا  و  باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و 
دارد.  می  بر  گام  صحیح  رسانی  اطالع   جهت 
معتبر،  های  روزنامه  ها،  سایت  از  مطالب  تمامی 
مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر نام 

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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و  نویسندگان  های  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
آنها  ویرایش  در  ولی  کرده  استقبال  خوانندگان 

بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت 
رد  یا  درقبول  پرشین  نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان 

آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
 Golden Class برای  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه 
دسامبر  اول  تاریخ  به   ۰۶۷۶۲۵۱۱ ثبت  شماره  به   Ltd

۲۰۰۸ محفوظ است.
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حق نا شناسی، عملی دد 
منشانه است. و اگر توده مردم 

حق ناشناس شوند، از آن ها 
هیوالی زشتی پدید می آید.

کوریوالنوس، پرده دوم، صحنه سوم.

Ingratitude is monstrous, and for 
the multitude to be ingrateful, were 
to make a monster of the multitude.

Coriolanus, Act2, sc.3. 

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

انتشار دیدگاه های رسانه های خارجی، به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 
موضوعات و مسائل ایران است و به معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.
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ملکه انگلیس برنامه 
های دولت ائتالفی 

این کشور را برای یک 
سال آینده اعالم کرد

الیزابت دوم ملکه انگلیس روز چهارشنبه در یک سخنرانی 
دولت  مهم  های  برنامه  رئوس  پارلمان،  در  تشریفاتی 
کرد.ملکه  اعالم  آینده  سال  یک  برای  را  کشور  این  ائتالفی 
یک  برای  را  کشور  این  ائتالفی  دولت  های  برنامه  انگلیس 

سال آینده اعالم کرد
سخت تر کردن قوانین مهاجرتی انگلیس و آسان تر کردن 
این  از  غیرقانونی  مهاجران  و  خارجی  مجرمان  اخراج 
کشور از جمله لوایح مهمی بود که در سخنرانی ساالنه ملکه 
انگلیس برای امسال در نظر گرفته شده بود.محدود کردن 
رفاهی  و  عمومی  خدمات  به  خارجی  مهاجران  دسترسی 
و  آموزش  و  مستمری  اجتماعی،  تامین  نظیر  انگلیس  در 
است  مواردی  جمله  از  درمان  و  بهداشت  رایگان  خدمات 
قانون  برنامه  در  خارجی  مهاجران  تعداد  کاهش  برای  که 

گذاری یک سال آینده پارلمان گنجانده شده است.
و  ها  بنگاه  برای  تری  سخت  های  مجازات  همچنین 
کارفرمایانی که مهاجران غیرقانونی را استخدام کنند، در 

نظر گرفته شده است.
تصویب  با  دارد  قصد  آینده  های  ماه  در  انگلیس  دولت 
و  عمومی  خدمات  به  را  مهاجران  دسترسی  جدید  قوانین 
رفاهی نظیر بهداشت و درمان و آموزش و پرورش محدود 

کند.
جذب  دنبال  به  ما  گفت:  خود  سخنرانی  در  دوم  الیزابت 
در  زندگی  وضعیت  بهبود  به  بتوانند  که  هستیم  کسانی 
را  کسانی  دسترسی  باید  بنابراین  و  کنند  کمک  کشور  این 
که از چنین ویژگی هایی برخوردار نیستند، محدود کنیم.
سخت  را  موجود  مقررات  مهاجرتی،  قوانین  اصالح  الیحه 
اختیارات  مسئول  های  دستگاه  و  نیروها  به  و  خواهد  تر 
بیشتری را برای برخورد با مهاجرانی که از خدمات عمومی 
و  سر  الیحه  کرد.  خواهد  اعطاء  کنند،  می  سوءاستفاده 
سامان دادن به کمک های دولتی و مستمری بازنشستگان و 
از کار افتادگان از دیگر محورهای سخنرانی ملکه انگلیس 
بود که در واقع در راستای سیاست های ریاضت اقتصادی 
دولت ائتالفی این کشور طراحی شده و بر اساس آن کمک 
آن  برای  نیز  سقفی  و  شده  کاسه  یک  دولت  حمایتی  های 

تعیین می شود.

های  هزینه  کمک  و  مستمری  حداکثر  الیحه  این  اساس  بر 
هفته  در  پوند   ۱۴۴ از  نباید  مختلف  افراد  به  متعلقه  دولتی 

تجاوز کند.
از  کاستن  اصالحات  این  از  هدف  گوید  می  انگلیس  دولت 
وابستگی مردم به کمک های دولتی و ترغیب آنان به کار و 

فعالیت اقتصادی است.

طرح اجرای مرحله دوم شبکه قطارهای سریع السیر میان 
برنامه  دیگر  از  لیدز  و  بیرمنگهام  و  منچستر  و  بیرمنگهام 
اشاره  آن  به  انگلیس  ملکه  سخنرانی  در  که  بود  دولت  های 
برای  را  الزم  بودجه  تواند  می  دولت  ترتیب  این  به  و  شد 

طراحی و اجرای این شبکه خط آهن اختصاص دهد.
رای  توسط  پارلمان  متخلف  نمایندگان  برکناری  امکان 
دهندگان نیز یکی دیگر از لوایح قانونی ارائه شده از سوی 
دولت است که پس از نهایی شدن، به رای دهندگان حوزه 
ارتکاب  صورت  در  که  دهد  می  را  اجازه  این  انتخابیه  های 
تخلف جدی از سوی نماینده خود، خواستار اخراج وی از 

پارلمان شوند.
تشدید  الیحه  بود  قرار  خبری  منابع  گزارش  اساس  بر 

نظارت دستگاه های امنیتی و انتظامی بر ارتباطات آن الین 
و تلفنی شهروندان نیز در سخنرانی ملکه انگلیس گنجانده 
دموکرات-  لیبرال  حزب  مخالفت  دلیل  به  ظاهرا  که  شود 
یکی از احزاب دولت ائتالفی- این الیحه فعال کنار گذاشته 

شده است.
الکلی  مشروبات  برای  قیمت  حداقل  تعیین  الیحه  همچنین 
از  تعدادی  مخالفت  دلیل  به  آن  مصرف  کنترل  منظور  به 
وزیران کابینه از حزب محافظه کار، کنار گذاشته شد و در 

سخنرانی امسال ملکه به آن اشاره نشد.
دولت  را  پارلمان  در  انگلیس  ملکه  ساالنه  سخنرانی  متن 
تهیه می کند و ملکه بدون اینکه اجازه کوچکترین تغییری 
را داشته باشد، باید آن را در حضور اعضای مجلس اعیان و 

مجلس عوام این کشور قرائت کند.
ملکه  ساالنه  سخنرانی  در  که  قانونی  لوایح  مهمترین 
انگلیس  در  پارلمانی  آتی  سال  طی  باید  شود  می  گنجانده 

بررسی و اجرایی شود.
ملکه انگلیس در ابتدای سخنرانی هشت دقیقه ای خود که 
از روی متن نوشته شده دولت ارائه شد، گفت: برنامه های 
بنای  بر  همچنان  رو  پیش  سال  در  من  دولت  گذاری  قانون 
یک اقتصاد قوی و افزایش توان رقابتی انگلیس در عرصه 

جهانی متمرکز خواهد بود.
ای  جامعه  که  کرد  خواهد  تالش  من  دولت  افزود:  وی 
کار  سختی  به  که  افرادی  آن  در  تا  کند  بنا  را  تر  منصفانه 
نظام  اصالح  با  و  بگیرند  قرار  تشویق  مورد  کنند،  می 
به  که  افرادی  تعداد  از  کرد  خواهد  تالش  حمایتی  خدمات 
کمک های دولتی متکی هستند بکاهد و در عوض به تعداد 
توسعه  و  رشد  از  من  دولت  بنابراین  بیفزاید...  شاغالن 
بخش خصوصی و ایجاد فرصت های بیشتر شغلی حمایت 

خواهد کرد.
به  گذرا  بطور  خود  سخنرانی  از  بخشی  در  دوم  الیزابت 
اشاره  انگلیس  دولت  خارجی  سیاست  و  المللی  بین  مسائل 
کاهش  منازعه و  از  جلوگیری  برای  گفت: دولت من  کرد و 

در  که  کشورهایی  از  همچنین  و  نموده  تالش  تروریسم 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دوره گذار را سپری می 

کنند، حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه حمایت دولت انگلیس را از آغاز روند صلح در 

افغانستان اعالم کرد.

 ۸ جی  گروه  بر  انگلیس  ای  دوره  ریاست  به  اشاره  با  وی 
در  من  دولت  اظهارداشت:  جهان)،  صنعتی  کشور  (هشت 
این دوره بر ارتقاء رشد اقتصادی، حمایت از تجارت آزاد، 
مقابله با فرار مالیاتی و ترغیب شفافیت و مسئولیت پذیری 

بیشتر تاکید خواهد کرد.
که  اسکاتلند  استقالل  پرسی  همه  مورد  در  انگلیس  ملکه 
قرار است در سال آینده میالدی برگزار شود نیز تاکید کرد: 
دولت همچنان به تالش های خود برای باقیماندن اسکاتلند 

در چارچوب پادشاهی متحده بریتانیا، ادامه خواهد داد.
انگلیس  بحار  ماوراء  های  سرزمین  مورد  در  دوم  الیزابت 
گفت: دولت من برای تضمین امنیت، توسعه و دولتمداری 
از  و  کرد  خواهد  تالش  بحار  ماوراء  های  سرزمین  خوب 
حقوق ساکنان جزایر فالکلند و جبرالطارق در مورد تعیین 

سرنوشت و آینده سیاسی خود محافظت خواهد نمود



  جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸هفته نامه پرشین۴

گزارش
مساله  یک  مد رن  پد ید ه های  با  رویارویی  جوامع  همه  د ر  احتماًال 
است. به ویژه اگر این پد ید ه ها از جنس ارتباطی و اطالعی باشد . 
حال د ر کشوری که کوچک ترین اتفاقی توانایی تبد یل شد ن به یک 
بحران و مساله ای الینحل د ارد  کامًال مشخص است که ورود  سینما 
و  بحث  جای  می تواند   هم  وی چت  و  وایبر  از  استفاد ه  و  وید ئو  و 
مجاد له فراوان باشد  و تنها کسی که د ر این میان مورد  مشورت و 
نظرخواهی قرار نگیرد ، مصرف کنند ه باشد . د ر مواجهه با اغلب 
گاه  و  متفاوت  روند ی  د ولت  و  جامعه  نوین  ارتباطی  پد ید ه های 
کامًال متضاد  د ر پیش گرفته اند . این طور بود ه که جامعه پذیرفته 
قهرآمیز  برخورد ی  د ولت  اما  آورد ه  استفاد ه  به  رو  سرعت  به  و 
هم  اقتصاد ی  سود   د اشتن  نظر  د ر  شائبه  گاهی  که  آنجا  تا  د اشته 
مطرح شد ه است. با این همه د ولت هنوز مشخص نکرد ه چرا باید  
کاربران  که  باشد   اهمیت  د ارای  برایش  و  شود   حوزه ها  این  وارد  
یا همان شهروند ان جهانی از وید ئو، ماهواره، فیس بوک، وبالگ، 
توئیتر، وی چت و... چرا و چگونه استفاد ه می کنند . شکی نیست 
د ر  د خالت  امروزی  استد الل  و  منطق  هر  با  د ولت  رفتار  این  که 
ابزارهای  از  یک  هر  ورود   می شود ؛  محسوب  شهروند ان  حریم 
روی  د نیا  د ر  آنچه  با  چند ان  که  د ارد   د استانی  ایران  د ر  ارتباطی 

د اد ه نمی خواند  و د استانی متفاوت است.

ناصرالد ین شاه آکتور سینما
که  اسب ها  می ترسید ند .  می د ید ند   پرد ه  روی  آنچه  از  ابتد ا 
فرار  خود   صند لی  روی  از  برخی  می د وید ند   و  می کرد ند   رم 
با  و  می کرد ند   سرفه  می شد   بلند   که  خاک  و  گرد   می کرد ند ، 

پاشید ه شد ن آب فکر می کرد ند  خیس می شوند . مواجهه مرد م با 
پای  اینجا  اما  بود ه  یکسان  نظر  این  از  جهان  و  ایران  د ر  سینما 
به  رفتن  از  را  بسیاری  و  آمد   وسط  که  بود   جامعه  و  مرد م  عقاید  
سینما و اقبال به آن بازد اشت. ورود  سینما به ایران فاصله ای کم 
شمسی   ۱۲۷۹ سال  د ر  مظفرالد ین شاه  د ارد .  آن  جهانی  ظهور  از 
می آورد .  ایران  به  را  سینماتوگراف  د ستگاه  اروپا،  به  سفری  د ر 
د ر  اگرچه  می شد ،  استفاد ه  د ربار  د ر  فقط  د ستگاه  اول  سال  چند  
و  حرمسرا  پشت پرد ه های  از  فیلمی  مظفرالد ین شاه  زمان  همین 
د ر  که  تهران  د ر  نه  اما  سینما  عمومی  سالن  اولین  ساخت.  د ربار 
تبریز افتتاح شد . د ر تهران اولین سالن د ر سال ۱۲۸۳ د ر خیابان 
چراغ گاز و توسط میرزا ابراهیم خان صحاف باشی افتتاح شد  که 
فیلم های کمد ی و خبری نشان می د اد . عمر این سینما تنها یک ماه 
بود . هیچ گاه د قیقًا معلوم نشد  این تعطیلی به د لیل بد گویی مرد م 
بود ن  کفرآمیز  مورد   د ر  نوری  فضل الله  شیخ  فتوای  و  سینما  از 
ضد یت  و  صحاف باشی  بود ن  مشروطه خواه  یا  افتاد   اتفاق  آن 
د رباریان با او سبب ساز آن شد . فقط می د انیم صحاف باشی بعد  
از تعطیلی سینما به کربال تبعید  شد ، از آنجا به هند  مهاجرت کرد  
و د ر همان جا د ر گذشت. بعد  از این تجربه تا مد ت ها خارجی ها 
(اکثرًا روس ها) و ارمنی ها سکاند ار تاسیس سالن های نمایش د ر 
اواخر  د ر  اما  شد   افتتاح   ۱۲۸۷ سال  د ر  سالن  اولین  بود ند .  ایران 
قاجار این صنعت د چار رکود  شد . سینماد اران از روش هایی مثل 
زرتشتیان  سینمای  نیم بها (حتی  بلیت  سالن،  د ر  رایگان  پذیرایی 
مترجم  استخد ام  می پذیرفت)،  بلیت  به جای  را  اطالعات  روزنامه 
د وباره  رونق  برای  و...  سالن  برای  نوازند ه  و  توضیح د هند ه  و 
کسب وکار خود  استفاد ه کرد ند . اما مهم ترین این اقد امات افتتاح 
صنعتی  سینما  نام  با  سالن  این  بود .  بانوان  مخصوص  سالن 
افتتاح شد  اما مد تی بعد  از افتتاح د ر سال ۱۳۰۷ د چار آتش سوزی 
توانست  اما  ند اشت  پی  د ر  چند انی  خسارت  آتش سوزی  این  شد . 
تاسیس  برای  تالش ها  آن  از  بعد   کند .  لغو  را  زنانه  سینمای  اید ه 
سینماها  د سته  این  د ر  شد .  آغاز  باشد   مختلط  که  سینماهایی 
قانون  اعمال  با  اینکه  تا  می نشستند .  جد ا  کامًال  زنان  و  مرد ان 
کشف حجاب، این تفکیک نیز برد اشته شد . اما د ر مجموع، تا قبل 
خانواد ه های  که  نبود ند   محیط هایی  سینما  سالن های  انقالب،  از 
مذهبی و سنتی یا حتی طبقه متوسط جامعه اجازه استفاد ه از آن 

را به زنان و د ختران خود  بد هند .

حبس صوت
به  نهایت  د ر  آن  توسعه  و  شد   ایران  وارد    ۱۳۰۵ سال  د ر  بی سیم 
راه اند ازی راد یو منتهی شد . د ولت، بسیار زود تر از آنکه برنامه ای 
تصمیم  باشد ،  د اشته  راد یو  د اخلی  شبکه های  راه اند ازی  برای 
خود   د ست  د ر  را  جد ید   تکنولوژی  این  وارد ات  و  استفاد ه  گرفت 

بگیرد . هیات د ولت د ر سال ۱۳۱۳ نصب آنتن و استفاد ه از راد یو را 
منحصر به د ارند گان مجوز از وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم 
کرد . د ر سال ۱۳۱۷ سازمان پرورش افکار توسط همین وزارتخانه 
تاسیس شد  و د ر چهارم ارد یبهشت ۱۳۱۹ اولین فرستند ه راد یویی 
شبانه روزی  هنوز  تهران  برق  زمان  این  د ر  شد .  افتتاح  ایران 
نبود  و به همین د لیل و هم به د لیل عد م توان تولید  انبوه برنامه، 
شامل  معموًال  که  د اشت  برنامه  روز  د ر  ساعت  هشت  تنها  راد یو 
اخبار، سخنرانی های مذهبی و هنری و پخش صفحات موسیقی 
راد یو  اخبار  نهاد ،  این  راه اند ازی  اول  سال  چند   د ر  حتی  می شد  
د ر واقع بازخوانی همان اخبار روزنامه های چاپ د اخل بود . چند  
سالی زمان الزم بود  تا راد یو خود  تولید کنند ه اخبار شد ه و حتی 
روزنامه ها را تغذیه اطالعاتی کند . واکنش اولیه مرد م به شنید ن 
صد ای انسان از راد یو همانند  شنید ن موسیقی از گرامافون بود  و 
به آن د ستگاه حبس صوت لقب د اد ند ، البته همانند  همیشه افراد ی 
هم بود ند  که هر فناوری جد ید  را ارمغانی از شیطان می د انستند  
که  خصوصًا  بود ؛  شیطان  صد ای  راد یو  افراد ،  د سته  این  برای  و 
می رسید .  گوش  به  آن  از  هم  زن  خوانند ه های  صد ای  گهگاهی 
از  محد ود ی  قشر  برای  تنها  مد تی  تا  سینما  مانند   هم  راد یو 
گران  و  بزرگ  د ستگاه های  بود .  استفاد ه  قابل  جامعه  ثروتمند ان 
هزینه ای  بود ند ،  سنگین  بسیار  و  ایران  از  خارج  تولید   که  راد یو 
بیش از آن د اشتند  که برای عوام قابل پرد اخت باشد . اما با اختراع 
راد یوهای ترانزیستوری اقبال عمومی به این وسیله باال گرفت و 
ند اشت.  وجود   آن  مورد   د ر  منفی  موضع گیری  سینما،  برخالف 
خانه ها  خلوت  د ر  که  راد یو  ماهیت  د لیل  به  حد ی  تا  موضوع  این 

د لیل  به  د یگر  بخشی  و  می شد   مربوط  بود ،  استفاد ه  قابل  هم 
جامعه  اقشار  فرهیخته ترین  از  که  بود   نوپا  نهاد   این  گرد انند گان 
این  از  استفاد ه کنند گان  می کرد   سعی  سال ها  تا  اما  د ولت  بود ند . 
وسیله را محد ود  نگاه د ارد ؛ علت عمد ه این تالش امکان د سترسی 

مرد م به اخباری بود  که از راد یوهای خارجی پخش می شد .

اولین خصوصی سازی ایران
تلفن، د ومین فناوری مخابراتی بعد  از تلگراف بود  که به ایران وارد  
شد  و مورد  استفاد ه قرار گرفت. اولین تماس تلفنی د ر د اخل ایران 
کمتر از ۱۰ سال پس از اختراع این فناوری رخ د اد . ناصرالد ین شاه 
 ۱۳۰۲ سال  جماد ی اآلخر  وقایع  شرح  د ر  خود ،  یاد د اشت های  د ر 
سفر  رهاورد   که  می کند   اشاره  تلفنی  به  شمسی)،  قمری (۱۲۶۳ 
برای  آن  از  و  بود ه  عثمانی)  د ر  ایران  (سفیر  معین الملک  فرنگ 
استفاد ه  سپهساالر  باغ  تا  شمس العماره  از  تماس  برقراری 
می شد ه و ظاهرًا این نخستین تماس تلفنی د ر ایران بود ه است. 
ایران  تلفن  بین المللی  مرکز  د اخلی،  تماس  اولین  از  بعد   سال   ۵۲
جالب تر  اما  شد .  برقرار  عراق  کشور  با  تماس  اولین  و  ایجاد   نیز 
از همه، خصوصی بود ن کامل این موضوع تا سال هایی طوالنی 
شد ،  د ولتی  ورود   از  قبل  حتی  که  راد یو  برخالف  واقع  د ر  است. 
 ۱۲۶۹ سال های  بین  بود .  خصوصی  ورود   از  بعد   سال ها  تا  تلفن 
شهر  و  د ود ی  ماشین  ایستگاه  بین  کاخ،  از  خارج  تلفن  اولین  که 
به طور  تلفن  راه اند ازی  امتیاز  بعد ،  سال   ۳۹ تا  افتاد   راه  به  ری 
ضمن  تا  می شد   واگذار  اشخاص  به  خصوصی  صورت  به  کامل 
پرد اخت هزینه ها و ایجاد  خط تلفن و تجهیزات مورد  نیاز، عواید  
حاصل از آن را نیز د ر اختیار بگیرند . د ر سال ۱۳۰۸ نام تلفن به 
 ۱۳۱۰ سال  د ر  وزارتخانه  این  شد .  اضافه  تلگراف  و  پست  وزارت 
برای تمرکز امور مخابرات با اخذ یک میلیون تومان وام از بانک 
ملی، سهام شرکت تلفن را خرید اری کرد . تا قبل از به کار افتاد ن 
شبکه تلفنی خود کار، مکالمات واسطه ای، استراق سمع را ممکن 
اسم  به  د هنی  فاقد   گوشی های  طریق  از  تامینات  اد اره  و  می کرد  
به  و  می کرد   سمع  استراق  مشکوک،  موارد   د ر  سّری،  گوشی 
اطالع مقامات می رساند . اولین مرکز تلفن خود کار د ر سال ۱۳۱۶ 
تاسیس شد  و با راه اند ازی آن د یگر مکالمات واسطه ای الزم نبود .

جعبه جاد و
تصاویر  انتقال  فناوری  اول،  جهانی  جنگ  از  بعد   سال های  د ر 
اقبال  اما  شد .  آزمایش  جهان  از  محد ود ی  بخش های  د ر  متحرک 
د وم  جهانی  جنگ  از  بعد   سال های  د ر  نو  فناوری  این  به  عمومی 
جزیی  تلویزیون  د هه  یک  از  کمتر  د ر  که  به طوری  افتاد .  اتفاق 
پا  شد .  اروپایی  و  آمریکایی  خانه های  د رصد    ۹۰ واجب  اثاثیه  از 
گرفتن این فناوری د ر ایران نیز فاصله چند انی با اقبال جهانی به 

تلویزیونی  فرستند ه  اولین   ۱۳۳۷ مهرماه  یازد هم  د ر  ند اشت.  آن 
د ر ایران افتتاح شد . این افتتاح بسیار مهم بود  به د لیل اینکه د ر 
این زمان هنوز نیمی از جهان و تقریبًا تمام آسیا از این فناوری 
اولین  تلفن،  همانند   نیز،  تلویزیون  راه اند ازی  بود ند .  بی بهره 
 ۱۳۳۵ سال  د ر  ابتد ا  گرفت.  صورت  خصوصی  بخش  توسط  بار 
اصفهانی  ثروتمند   خانواد ه های  از  که  کازرونی  نام  به  شخصی 
بود  این د رخواست را به د ولت ارائه کرد  که رد  شد . د و سال بعد  
از آن ثابت پاسال که از اشخاص نزد یک به د ربار و هژبر یزد انی 
خصوصی  شبکه  تاسیس  برای  را  د ولت  موافقت  توانست  بود ، 
خود   پسر  فرستند ه،  اولین  افتتاح  از  پس  او  کند .  جلب  تلویزیون 
را به سمت مد یرعاملی آن منصوب کرد . تا سال ۱۳۳۸ کمتر از ۹ 
بود ند ،  شهری  جمعیت  د رصد    ۲۲ معاد ل  که  کشور  مرد م  د رصد  
از امکانات تلویزیون استفاد ه می کرد ند . د ولت و حکومت نه تنها 
که  ند اد   نشان  نامناسبی  عکس العمل  جد ید   فناوری  این  مورد   د ر 
سود آوری آن، د ولت را ترغیب کرد  تا شبکه تلویزیونی سراسری 

راه اند ازی  برای  فرانسوی ها  با   ۱۳۴۲ سال  د ر  کند .  راه اند ازی 
از  پس  و   ۱۳۴۵ سال  و  شد   مذاکره  وارد   تلویزیونی  ملی  شبکه 
از  بعد   شد .  افتتاح  د ولتی  تلویزیون  خصوصی  شبکه  مجوز  لغو 
طی  و  گرفت  زیاد ی  بسیار  سرعت  تلویزیون  همه گیری  کار،  این 
پوشش  تحت  نفر  هزار   ۱۰۰ باالی  شهرهای  همه  سال  شش  تنها 
فناوری  سال ها،  آن  د ر  که  بد انید   باشد   جالب  شاید   گرفتند .  قرار 
تلویزیون آنقد ر برای مرد م عجیب بود  که کتابی به نام «تلویزیون 
این  آگهی  بود .  شد ه  چاپ  نعمت اللهی  مهد ی  تالیف  همه»  برای 
کتاب د ر روزنامه های آن زمان قابل مشاهد ه است. اما تلویزیون، 
نه تنها  رفت.  راد یو  مخالف  کامًال  راهی  انقالب  از  قبل  خصوصًا 
آن  د ر  تلویزیون  برنامه های  د رصد   نپذیرفتند  (۵۷  را  آن  نخبگان 
سال ها صرفًا سرگرم کنند ه بود  و د رصد  نه چند ان کمی از ساعات 
خانواد ه های  که  می یافت)  اختصاص  تبلیغات  به  هم  برنامه ها 
د اشتند .  مشکل  آن  برنامه های  بسیاری  با  نیز  متد ین  و  مذهبی 
زنان د ر برابر آن چاد ر به سر می کرد ند  و بعضی به سالم مجریان 
سخنان  نیز  آنان  که  تصور  این  با  می د اد ند   پاسخ  تلویزیونی 
تلویزیون  مجموع  د ر  می بینند .  را  آنها  و  می شنوند   را  بینند گان 
نیز  راد یو  رسانه  مانند   اما  نشد ،  بایکوت  سینما  شد ت  به  اگرچه 

نخبه پرور و روشنفکری محسوب نمی شد .

د ستگاهی که الی بقچه رد  و بد ل می شد 
د ستگاهی که اگرچه د ر د وره خود ش انقالبی برپا کرد  اما عمرش 
این د ستگاه ابتد ا  عربی بود !  به انقالب های  کوتاه و شبیه  بسیار 

مخصوص  و  سنگین  و  بزرگ  بسیار  اند ازه  د ر   ۱۹۸۰ د هه  د ر 
و  تغییرات  ایجاد   با  کم کم  اما  بود   فیلم  ساخت  استود یوهای 
و  سبک تر  مد ل های  تصویری  و  صوتی  تکنولوژی  پیشرفت 
کوچک تر آن به بازار آمد  که مناسب استفاد ه خانوار بود . وید ئو 
 ۱۹۸۸ سال  د ر  یافت.  باورنکرد نی  رشد ی  د هه  د و  از  کمتر  د ر 
میالد ی ایاالت متحد ه آمریکا ساالنه ۱۲/۵ میلیون د ستگاه ضبط 
و پخش و ۲۹۰ میلیون نوار وید ئویی تولید  می کرد  تا بزرگ ترین 
سال  اواسط  د ر  می د هد   نشان  آمار  باشد .  د نیا  د ر  کاال  این  بازار 
۱۳۷۱ شمسی د ر مجموع ۲۴۸ میلیون د ستگاه وید ئو د ر د سترس 
آن  با  را  آمار  این  اگر  است.  بود ه  د نیا  سراسر  د ر  خانواد ه ها 
کافه ها،  و  رستوران ها  فروشگاه ها،  موسسه ها،  که  د ستگاه هایی 
کتابخانه ها و وید ئوکلوپ ها د اشتند ، جمع بزنیم آمار قابل توجهی 
به د ست می آید  که نشان از ضریب نفوذ باالی این د ستگاه است. 
وید ئو کمی قبل از فروپاشی رژیم شاه به ایران آمد  و البته مورد  
نزد یک  خانواد ه های  از  تعد اد ی  تنها  نگرفت.  قرار  چند انی  توجه 

به د ربار و متموالن این د ستگاه را د ر اختیار د اشتند . د ر سال های 
اول انقالب اما به د لیل کمبود  برنامه های راد یو و تلویزیون، اقبال 
به سمت این د ستگاه پخش فزونی یافت به طوری که برابر آمار د ر 
د ستگاه  هزار   ۴۳۰ حد ود    ۱۳۵۹ شهریور  تا   ۱۳۵۸ تیرماه  فاصله 
وید ئو وارد  کشور شد . حجم باالی وارد ات و اقبال زیاد  خانواد ه ها 
عجیب  اقد امی  د ر  و  کرد   نگرانی  د چار  را  د ولت  د ستگاه  این  به 
ممنوعیت  کرد .  ممنوع  را  کاال  این  خرید وفروش  و  وارد ات  د ولت 
قاچاق  از  جد ید ی  نوع  شکل گیری  سرآغاز  ایران  به  وید ئو  ورود  
بود . د ولت د ر سال ۱۳۶۲ گام د وم اشتباهات خود  را هم برد اشت 
تهاجم  با  مبارزه  عنوان  تحت  اسالمی  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت  و 
یا  وی اچ اس  نوارهای  کرد .  تعطیل  را  وید ئوکلوپ ها  فرهنگی 
همان نوارهای وید ئویی از پشت ویترین مغازه ها زیر پیراهن های 
گشاد  آن سال ها یا د اخل کیف ها رفت. د ر کالس های د رس مد ارس 
و  رد   زیرمیزی  ایرانی  و  آمریکایی  هند ی،  فیلم های  د انشگاه ها  و 
بد ل می شد  و هر فیلم بارها و بارها توسط خانواد ه های مختلف 
د ید ه می شد . فیلم ها بعد  از مد تی بی کیفیت و پاره می شد ند ، هد  
د ستگاه ها کثیف بود  اما از آنجا که خرید  و فروشی د ر کار نبود  
همه خود  تعمیرکار فیلم و د ستگاه شد ه بود ند . هد ها با اد کلن و 
شد   وارد   نواربرگرد ان  د ستگاه  می شد ،  تمیز  ۱۰تومانی  اسکناس 
شاقی  کار  الحق  که  را  اول  به  آخر  از  فیلم  برگرد اند ن  زحمت  تا 
نزد یک  تا  شب  اوایل  از  معموًال  که  وید ئو  د ستگاه های  بود   هم 
صبح باید  کار می کرد ند  به د وش نکشند . فیلم ها از گنج قارون و 
و  لبخند ها  و  اشک ها  هند ی،  شعله  و  زند گی  تا  ایرانی  طال  پاشنه 

برخورد  مرد م و د ولت با ورود  فناوری های ارتباطی 

فناوری ایمان را نمی پراند  
حاال ابزارهای جد ید  بزرگ ترین مشغولیت د ولت شد ه اند . وایبر، وی چت، 
واتس آپ، الین و تانگو از همین د سته اند . ابزارهای پیشرفته ای که روی 
تلفن همراه و یارانه هر د و قابل نصب و استفاد ه اند . د ست د ولت برای 
فیلتر کرد ن یا نکرد ن این ابزار حسابی د ر حنا ماند ه است و شاید  د یگر 

د وران د خالت د ر این حوزه به سر آمد ه باشد .



هفته نامه پرشین ۵ جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸

Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

همه تیم های جام جهانی 
توییت می کنند، اال ما!

جام جهانی پیش روست و البته تیم های ملی و فدراسیون های 
کشورهای مختلف هم توییترهایشان را فعال می کنند. در این 
میان توییتر وارد کار شده و خودش با فدراسیون های فوتبال 

تماس گرفته و برای آنها یک ویژگی قائل شده است.
بوک  فیس  از  گیرند.  می  قدرت  روز  هر  اجتماعی  های  شبکه 
و توییتر بگیرید تا نرم افزارهایی که روی موبایل هایتان می 
بینید. از وایبر و واتس آپ گرفته تا تانگو و اینستاگرام و الین 
و گوگل پالس و نیمباز و چت آن و تاک تونز و فرینگ و کیک و 
چیرپ و خالصه هر شبکه اجتماعی که فکرش را بکنید، روز 

به روز قدرتشان بیشتر می شود.
در این بین چند شبکه اجتماعی هستند که جایگاهشان را پیدا 
کرده اند. این جایگاه البته می تواند مکان به مکان فرق کند. 
ماجرای  بدهد،  جدیت  ماجرا  این  به  تواند  می  که  فاکتور  یک 
به  کاری  اصال  است.  اجتماعی  های  شبکه  این  بودن  رسمی 
جهان  جهت  هر  به  چون  نداریم،  نبودنش  فیلتر  یا  بودن  فیلتر 
به این سمت می رود که شبکه های اجتماعی را جدی بگیرد و 

می بینید که گرفته است.
جدا از فیس بوک و کارکردهایش که هر روز قیمتش را باال می 
هم  البته  و  است  صعود  حال  در  مرتب  سهامش  ارزش  و  برد 
برای خودش حسابی رسمی شده است و خوش به حال زاکر 
برگ شده است؛ توییتر یکی از سریع ترین شبکه های اجتماعی 
عمل  ابتکار  نه  شما  البته  که  ساده  اجتماعی  شبکه  یک  است. 
شبکه  دیگر  های  پیچیدگی  نه  و  بینید  می  آن  در  را  بوک  فیس 
خبرتان  و  کنید  تایپ  آن  در  کلمه  چند  باید  را.  اجتماعی  های 

را بدهید. نظرتان را بگویید. تصویر یا فیلمتان را آپلود کنید.
اجتماعی  شبکه  این  که  است  مهم  توییتر  برای  آنقدر  سرعت 
برای خودش کیا و بیایی پیدا کرده است و تقریبا می شود گفت 
با  توییتر دارند و از آن  جهان،  همه مقامات دولتی کشورهای 

همه محدودیت ها استفاده می کنند.
فدراسیون  و  ملی  های  تیم  البته  و  روست  پیش  جهانی  جام 
کنند.  می  فعال  را  توییترهایشان  هم  مختلف  کشورهای  های 
فدراسیون  با  خودش  و  شده  کار  وارد  توییتر  میان  این  در 
شده  قائل  ویژگی  یک  آنها  برای  و  گرفته  تماس  فوتبال  های 
می  تایید  آنها  نام  با  فقط  را  آنها  کاربری  حساب  اینکه  است؛ 
کند و به هیچ کس اجازه نمی دهد که به نام تیم ملی آن کشور 
ایران و متصدیان  تاسیس کند اما فدراسیون  توییتری  حساب 
بزرگ به نام  یک مربی  اینکه  با  رسانه ای تیم ملی ایران  امور 
کارلوس کی روش دارند، ایمیل ها و تماس های توییتر را جدی 
رسمی  توییتر  که  است  تیمی  تنها  ایران  ملی  تیم  و  اند  نگرفته 
ندارد تا طرفدارانش از سراسر جهان اخبار سریع تیم ملی را 
دریافت کنند. فیفا هم مجوزهای الزم را به توییتر داده تا تیم 
های ملی کشورها را برای اطالع رسانی سریع پشتیبانی کند.

جام  در  حاضر  های  تیم  میان  از  که  بود  کرده  اعالم  توییتر 
تیم  نهایت  در  که  ندارند  توییتر  اکوادور  و  ایران  تنها  جهانی 
تا  کرد  تاسیس  را  توییترش  گذشته  هفته  جمعه  اکوادور  ملی 
حسن  که  حالی  در  ندارد.  توییتر  که  باشد  ایران  ملی  تیم  تنها 

روحانی رییس جمهور ایران هم اعالم کرد که حق استفاده از 
هم  خودش  و  داند  می  شهروندی  حق  را  اجتماعی  های  شبکه 
به همراه جواد ظریف توییتر رسمی دارند اما تیم ملی فوتبال 
ایران به دلیل ضعف مفرط رسانه ای فدراسیون فوتبال، هنوز 

توییتر ندارد.
کارلوس کی روش هم ظاهرا از این ماجرا بی خبر است، وگرنه 
فدراسیونی  شود،  باخبر  اگر  دارد،  وجود  او  از  که  شناختی  با 
دهند.  تشکیل  را  ایران  ملی  تیم  توییتر  تا  کند  می  مجاب  را  ها 
شده  ملی  تیم  ای  رسانه  امور  متصدی  خودش  که  روش  کی 

مشخصی  ای  رسانه  مدیر  حاضر  حال  در  ایران  ملی  تیم  و 
ندارد، افتادن چنین اتفاقی طبیعی هم به نظر می رسد. البته 
محمدرضا  ماهینی،  حسین  مثل  ایران  ملی  تیم  بازیکن  چند 
آزمون  سردار  و  نژاد  قوچان  رضا  دژاگه،  اشکان  خلعتبری، 
توییترهایشان را فعال کرده اند و با استقبال هم مواجه شده 

اند.
دیگر  جهانی  جام  تا  مانده  باقی  روزهای  در  رسد  می  نظر  به 
اینستاگرام  مثل  اجتماعی  های  شبکه  در  که  ملی  تیم  بازیکنان 

و فیس بوک فعال هستند، وارد توییتر و توییتربازی بشوند.
آنچه که مشخص است این است که در فدراسیون فوتبال چنین 
یا  خاص  شخص  حتی  و  ندارد  وجود  کار  این  برای  ای  اراده 
آبروی  تواند  می  که  کارهایی  اینچنین  برای  ویژه  گروهی 
جهانی برای فدراسیون فوتبال و تیم ملی و نام ایران به همراه 
بیاورد و تخصص این قبیل کارها را داشته باشند، در توانایی 

فدراسیون فوتبال دیده نمی شود.
فعال همه ۳۱ تیم دیگر در جام جهانی توییت می کنند، اال تیم 
فوتبالش  فدراسیون  بلکه  ندارد،  توییتر  تنها  نه  که  ایران  ملی 
هم توییتر ندارد اما جای شکرش باقی است که چند بازیکن تیم 
ملی توییتر دارند و از اردوهای تیم ملی با توییتر و اینستاگرام 

هایشان خبر می دهند.
عاج،  ساحل  شیلی،  کامرون،  ملی  های  تیم  بکنید  را  فکرش 
و  غنا  نیجریه،  وهرزگووین،  بوسنی  هندوراس،  اکوادور، 
الجزایر توییتر دارند و خبرهایشان را ثانیه به ثانیه توییت می 
نمی  در  حرصتان  ندارد.  توییتر  ایران  ملی  تیم  وقت  آن  کنند، 
آید؟ آن هم وقتی می گویند در یکی دو سال آینده شبکه های 
اجتماعی به منبع خبرهای دست اول سایت ها و روزنامه ها و 
مجالت و رادیو و تلویزیون تبدیل می شوند و جای آنها را کم 

کم می گیرند؟

نظرات شما
تا  می کوشد  پرشین  نامه  هفته 
که  وظیفه اش،  حداقل  از  فراتر 
از  کند.  عمل  است  رسانی  اطالع 
این رو، شما شهروندان و هموطنان 
ارسال  با  می توانید  نیز  ایران  از  دور 
مطالب و نظرات خود به هفته نامه 
نظرات  بخش  در  تا  ارسال  پرشین 

چاپ گردد. 
به  را  نظراتتان  می توانید  همچنین 
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ارسال نمایید. 
 

در  را  خود  شهر  نام  و  نام  (لطفا 
منتظر  کنید).  درج  پیام  ابتدای 

نظرات و تماسهای  شما هستیم 

نظرات
برباد رفته آمریکایی تا شوهای لس آنجلسی د ر بین مرد م د ست به 
د ست می گشت. سرانجام بعد  از مد تی د ولت به ناچار به حضور 
وید ئو و فعالیت وید ئوکلوپ ها تن د اد  و به جای محد ود  کرد ن آن 
سعی کرد  با گسترش فیلم های ایرانی د ر شبکه فیلم های خانگی و 
توزیع فیلم های خارجی اصالح شد ه تشنگی مرد م را سیراب کند . 
وید ئو بعد  از آزاد  شد ن همچنان بازار خود  را حفظ کرد  و د ر هر 
خیابان وید ئوکلوپی برای کرایه د اد ن د ستگاه و فیلم افتتاح شد . 
و  وید ئو  د ستگاه  که  بود   د ی وی د ی  و  سی د ی  ورود ی  نهایت  د ر 
نوارهای وی اچ اس را به گورستان خاطرات فرستاد . وید ئو نمونه 
که  بود   ارتباطی  پد ید ه  یک  با  د ولت  بی نتیجه  مبارزه  از  شفافی 

جامعه آن را پذیرفته بود .

مبارزه روی پشت بام
که  تفاوت  این  با  د اشت  وید ئو  مانند   د استانی  هم  ماهواره  آمد ن 
پارچه  الی  وید ئو  د ستگاه  همانند   را  بزرگ  د یش های  نمی شد  
پیچید  و با خود  حمل کرد . با این همه زمانی که ماهواره به ایران 
راحت تر  و  بود ند   آگاه تر  مرد م  نبود .  قبلی  مشکالت  د یگر  آمد  
بود   ممنوع  قانونی  نظر  از  که  را  د ستگاهی  از  استفاد ه  راه های 
از  غیر  به  که  پشت بام هایی  گرفتند .  یاد   هست ،  هم  هنوز  البته  و 
مهمانان  کم کم  ند اشت  د یگری  تزیین  رخت  بند   و  آبی  کولرهای 
د یگری پید ا کرد . د ایره های بزرگ که بسیار زود  د ر برابر تابش 
جد ید   شغل  ماهواره ها  می زد ند .  زنگ  باران  رطوبت  و  خورشید  
افراد ی  بعد   به  این  از  ماهواره.  نصاب  آورد ند :  ایران  به  خود   با 
پید ا شد ند  که بعد  از خرید ن تجهیزات د ریافت ماهواره مثل د یش 
می کرد ند .  نصب  را  آنتن  و  می آمد ند   بام  پشت  به  باید   رسیور  و 
ابتد ا کانال ها بسیار محد ود  بود . شبکه های ترکیه ای و چند  کانال 
طولی  می شد ند .  مرد م  تلویزیون های  مهمان  اروپایی  محد ود  
و  گرد ان  آنتن ها  شد ند ،  د یجیتال  و  پیشرفته  رسیورها  که  نکشید  
ماهواره  زیاد .  بسیار  ماهواره ای  شبکه های  و  ماهواره ها  تعد اد  
برج ها  و  آسمانخراش ها  تا  عشایر  چاد رهای  و  کپرها  از  نیز 
روی  پلیس  برخاست.  مخالفت  به  هم  باز  د ولت  یافت.  گسترش 
تصویب  نقد ی  جریمه  شکست،  را  د یش ها  و  رفت  پشت بام ها 
و  د هید   خبر  را  خود   همسایه  ماهواره  که  نوشتند   پارچه  شد ؛ 
همان طور  هم  هنوز  اما  بگیرید   هد یه  د یجیتال  گیرند ه  د ستگاه 
مصرف کنند ه  جامعه  از  زیاد ی  بخش  می د اند   رئیس جمهور  که 
ماهواره هستند  و تنها عمل قابل  انجام برای د ولت سعی د ر ارائه 

محصوالت رقیب است نه زد ود ن صورت مساله.

همیشه د ر د سترس
تلفن همراه برای اولین بار د ر سال ۱۳۷۲ به ایران راه یافت البته 
د ر اواخر د هه ۵۰ شمسی، مطالعاتی برای برقراری این شبکه د ر 
نرسید .  نتیجه ای  به  کشور  شرایط  د لیل  به  که  شد   انجام  ایران 
استقبال از سری اول سیم کارت هایی که توسط مخابرات واگذار 
د ر  پاد اش  حتی  مشتری  معرفی  برای  که  بود   اند ک  آنقد ر  می شد  
نظر گرفته شد . هزینه هر سیم کارت حد ود  ۵۰۰ هزار تومان بود  
که د ر زمان خود  رقم عمد ه ای محسوب می شد . بین سال های ۷۲ 
ثبت نام  سیم کارت  د ریافت  برای  نفر   ۹۴۷ و  هزار   ۹ جمعًا   ۷۴ تا 
کرد ند . طولی نکشید  تا ثبت نام کنند گان سری اول د ریافتند  سود  
این  تب  سیم کارت ها،  گروه  اولین  واگذاری  با  کرد ه اند ،  بزرگی 
فناوری جد ید  د ر بازار باال گرفت و سیم کارت ها گاه تا ۳۰ میلیون 
ریال د ر بازار آزاد  قیمت پید ا کرد ند . البته مرد م عاد ی د ر آن زمان 

که  بود   لوکسی  کاالی  همراه  تلفن  ند اشتند .  بازار  این  از  سهمی 
مشتریان خاص خود  را د اشت و از نظر اکثریت جامعه مصرف 
این  حامی  ابتد ا  همان  از  د ولت  اما  بود .  پول  بی فاید ه  و  بی د لیل 
رئیس جمهور  هاشمی رفسنجانی  که  چنان  بود   جد ید   تکنولوژی 
وقت که واگذاری ها د ر زمان تصد ی او آغاز شد  د ر سخنانی گفت: 
مخابرات  از  استفاد ه  ابزار  پیشرفته ترین  امروز  د یجیتال  «تلفن 
است، خوشبختانه ما این تکنولوژی را د اریم و خود مان هم اد اره 
نیروهای  خوب  قد رت  به  بیاوریم  ایمان  می توانیم  حاال  می کنیم. 
خط  «یک  که  بود   کرد ه  تاکید   د یگری  مراسم  د ر  او  د اخلی مان.» 
تلفن برکت عمر انسان را کلی باال می برد  و بسیاری از هزینه های 
د ر  همراه  تلفن  اینکه  فهمید ن  البته  می آورد ».  پایین  را  زند گی 
د اشته  د ولت  برای  سرشاری  سود   می تواند   همه گیری  صورت 
جد ید   تکنولوژی  این  از  مرد م  استقبال  عد م  نبود .  سخت  باشد  
واگذاری  قیمت  هم   ۸۰ د هه  ابتد ای  از  نبود .  طوالنی  چند ان  هم 
سیم کارت از طرف مخابرات شروع به کاهش کرد  و هم استقبال 
تلفن  می رسد   نظر  به  یافت.  افزایش  فزایند ه ای  طرز  به  مرد م 
همراه، اولین تکنولوژی بود  که مرد م و د ولت د ر مورد  آن هم نظر 
احتماًال  و  نشد   طوالنی  چند ان  اختالف نظرها  حد اقل  یا  بود ند  

حرف اول را سود  سرشار د و طرفه می زد .

اوج جد ایی د ولت و ملت
از همان ابتد ای ورود  اینترنت به کشور، آب د ولت و ملت توی یک 
باری  کشید ن  چون  را  اینترنت  اول  همان  از  د ولت  نرفت.  جوی 
به عنوان  ایران   ۱۳۷۲ سال  د ر  وقتی  می د انست.  منت  و  بی مزد  
قصد   به  تنها  شد   متصل  اینترنت  به  خاورمیانه  کشور  د ومین 
ارتباطات علمی بود . پژوهشگاه د انش های بنیاد ی اولین مشتری 
اینترنت ایران بود . به گفته مسووالن وقت پژوهشگاه، مخابرات 
اینترنت  از  استفاد ه  مخالف  موقع  همان  د ولت  نمایند ه  به عنوان 
بود . تا سال ۱۳۷۵ تنها د و هزار نفر کاربر اینترنت د ر ایران ثبت 
بسیار  کم  بسیار  سرعت  د لیل  به  هم  آنها  استفاد ه  که  بود   شد ه 
اینترنت  به  کاربران  هجوم  بعد   سال های  طی  اما  بود .  محد ود  
اگرچه  که  شد   باعث  د ولت  کاهلی  کرد .  غافلگیر  هم  را  د ولت 
ایران از نظر تعد اد  کاربر د ر رتبه د وم خاورمیانه قرار گیرد  اما 
زبان  بر  که  است  آن  از  بد تر  د نیا  د ر  ما  امکانات  و  تجهیزات  رتبه 
بیاوریم. اما سایت ها و شبکه های اینترنتی د استان جد ایی د ارد . 
جایی که برای حکومت مهم شد  مرد م د ر استفاد ه از اینترنت به 
تعیین  کارگروه  که  بود   نگاه  همین  با  می روند .  سایت هایی  چه 
سایت ها  فیلترینگ  برای  اینترنتی  مجرمانه  محتوای  مصاد یق 
تشکیل شد . ایران شاید  تنها کشوری د ر جهان باشد  که بسیاری 
عضو  فیلتر شد ه  اجتماعی  شبکه های  د ر  آن  د ولتی  مقامات  از 

هستند  و صفحه رسمی د ارند .

ابزارهای جد ید 
حاال ابزارهای جد ید  بزرگ ترین مشغولیت د ولت شد ه اند . وایبر، 
ابزارهای  د سته اند .  همین  از  تانگو  و  الین  واتس آپ،  وی چت، 
و  نصب  قابل  د و  هر  یارانه  و  همراه  تلفن  روی  که  پیشرفته ای 
ابزار  این  نکرد ن  یا  کرد ن  فیلتر  برای  د ولت  د ست  استفاد ه اند . 
این  د ر  د خالت  د وران  د یگر  شاید   و  است  ماند ه  حنا  د ر  حسابی 

حوزه به سر آمد ه باشد .



  جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸هفته نامه پرشین۶

ایران و جهان
همزمان با به مانع خوردن مذاکرات هسته ای میان ایران 
و ۱+۵ در وین بسیاری از ناظران همچنان در مورد وجود 
با  دارند.  تردید  نتیجه  در  مالحظه  قابل  منفعت  هرگونه 
این حال ممکن است روند نزولی اخیر در رابطه واشنگتن 
پاکستان فرصت جدیدی  با  تار  تیره و  رابطه  با روسیه و 
تنها  نه  -که  ایران  با  توافقی  به  دستیابی  در  ما  برای  را 
متحده  ایاالت  دهندگان  مالیات  برای  اقتصادی  لحاظ  از 
سودمند بلکه زمینه ای برای ارتباط دوستانه تر با ایاالت 
متحده و به طور کلی ایران ایجاد می کند- را فراهم کند.

افت نیروی نظامی موجود در افغانستان چالش لجستیکی 
عظیمی بین ایاالت متحده و ارتش ائتالف به وجود آورده 
تعداد  جانبه،  دو  امنیتی  توافقنامه  فقدان  وجود  با  است. 
 ۵۰ شامل  کانتینر   ۹۵۰۰۰ و  جنگی  نقلیه  وسیله   ۳۵۰۰۰
در  مجددا    ۲۰۱۴ سال  پایان  تا  جنگی  لوازم  دالر  میلیارد 
میلیارد   ۶ هزینه  قطعا  شد.  خواهند  مستقر  کشور  این 
دهندگان  مالیات  برای  عملیات  این  شده  زده  تخمین  دالر 

در صورتی که محدودیت ژئوپولتیکی لزوم اعزام هوایی 
محموله های ارسالی را ایجاد کند، بیشتر خواهد شد.

بسیاری از تجهیزات، زمینی حمل خواهد شد. گزینه های 
که  است  پاکستان  طریق  از  حاضر  حال  در  زمینی  مسیر 
های  ممنوعیت  و  کامیون  هر  برای  باال  های  هزینه  شامل 
شبه نظامی می شود یا از طریق شبکه توزیع شمالی در 
آسیای مرکزی با استفاده از زمین های مجاور  روسیه و 
یا خود روسیه می باشد. در طول چند سال گذشته هزینه 
ها و عوارض باال رفته و این مساله گرفتاری های سیاسی 
زیادی برای ایاالت متحده و متحدان ناتو  این کشور ایجاد 
لحاظ  از  و  عملی-  حل  راه  وجود  مهم  نکته  است.  کرده 

دیپلماتیک چالش برانگیز- است.
افغانستان  به  زمینی  نقل  و  حمل  تجاری  لحاظ  از  اگرچه 
از طریق خاک ایران مطلوب به نظر می رسد اما امروزه 
استفاده  و  ایران  به  ورود  مجوز  آمریکایی  های  شرکت 
را  افغانستان  داخل  به  تجهیزات  انتقال  برای  ان  خاک  از 
ندارند.  اگر در سایت گوگل،  فدِاکس+ تهران را جستجو 
کنید، وب سایت فدِاکس به روشنی توضیح می دهد که " 
با توجه به تحریم های تجاری فعلی ایاالت متحده، ما در 

حال حاضر هیچ گونه خدماتی برای ایران نداریم."
فروشندگان  از  استفاده  با   ایران  طریق  از  محموله  حمل 
مشکل  یک  اما  است  خوبی  ایده   FedEx مانند  تجاری 
دست،  این  از  تجاری  فروشندگان  دارد.  وجود  اساسی 
عراق،  در  نیروها  حفظ  راستای  در  مهمی  شرکای 
ترمینالی  عملیات  اند.  بوده  جهان  سراسر  و  افغانستان 
آن ها در دهه گذشته منجر به کسب موفقیت های زمینی 

پایگاه  به  بغداد  المللی  بین  فرودگاه  از  محموله  انتقال  و 
این،  بر  عالوه  است.  شده  افغانستان  در  بگرام  هوایی 
حمل  فرماندهی  های  ظرفیت  میزان  آنها  کاری  تخصص 
لجستیک  دفاع  و  فرماندهی  آژانس  متحده،  ایاالت  نقل  و 
دفاع  وزارت  عرضه  زنجیره  های  فعالیت  اجرای  در  را 
های  شرکت  قبیل  این  همه  از  تر  مهم  کند.  می  مشخص 
را  مراحل  این  مدیریت  برای  نیاز  مورد  چاالکی  تجاری 

دارند.
ایران  طریق  از  زمینی  مسیر  لجستیکی  صرفا  منظر  از 
عملی است و در واقع طی ۵ سال گذشته این مساله توسط 
مسیر  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  نظامی  طراحان 
در   ) کیلومتری   ۱۷۰۰ ای  فاصله  تهران  طریق  از  غرب 
مقایسه با مسیر پاکستان از طریق گذرگاه خیبر که ۱۶۰۰ 
کیلومتر است) بوده و راهی مستقیم است و دارای پایانه 
ای در بندر چابهار در دریای عمان می باشد. این بندرگاه 
گزینه ای است که در نزدیکی مرکز عمده لجستیکی ایاالت 

این  ایران  طریق  از  نقل  و  حمل  مسیر  دارد.  قرار  متحد 
از  تر  ارزان  و  تر  سریع  ها  محموله  تا  دهد  می  را  امکان 
نفع  بزرگترین  شاید  شود.  حمل  توزیع  های  مسیر  دیگر 
از داشتن گزینه ایران از بین بردن نقاط منفی جاده های 

پاکستان و روسیه باشد.

از دیدگاه ژئواستراتژیک این ابتکار در نهایت بخش بزرگی 
از قدرت نفوذی که پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای 
مرکزی تحت تاثیر روسیه در رابطه با عملیات رتروگراد 
جاری در افغانستان دارند را از بین می برد. این طرح به 
موازات گفت و گوی امریکا با ایران مسیر سیاست تهدید 
و تشویق را فراهم می کند: دامنه و مدت زمان تزریق ارز 

محدود برای باز کردن مسیر ترانزیتی و همچنین فرصتی 
در  مسئول  شریکی  ایران  شود  داده  نشان  اینکه  برای 
اقتصاد جهانی است و یا همچنان به دنبال سیاستی است 

که منجر به انزوای این کشور می شود.
این  تطبیقی  ارزش  که  دارند  وجود  سهامدارانی  قطعا 

با  مذاکره  هرگونه  قطعا  کنند.  نمی  درک  را  آلترناتیو 
ایران پیچیده و گسسته خواهد بود. با این حال با تکمیل 
پیش بینی شده توافقنامه امنیتی دوجانبه با افغانستان ، 
ضرورت روند فعلی خروج تجهیزات کاهش یافته و چنین 
چیزی به زمان اجازه می دهد تا مسیری نهایی برای منبع 

شرکت های حمل و نقل بیابد.  

این آلترناتیو سواالت دیپلماتیک زیادی را مطرح می کند: 
چگونه  شود؟  می  ها  تحریم  سقوط  باعث  اقدام  این  آیا 
صحنه  و  خارجه  امور  وزارت  ایران،  با  تجاری  اقدامی 
تاثیر  تحت  را  دفاع  وزارت  ای  منطقه  امنیتی  های  برنامه 
سیاسی  لحاظ  از  است   ممکن  نهایت  در  دهد؟  می  قرار 
اما  باشد  قبول  قابل  ائتالفی  شرکای  برای  گزینه  این  تنها 

این فرصت میلیون ها دالر وابستگی به روسیه و پاکستان 
به  ایران  با  سازنده  مذاکره   همچنین  دهد.  می  کاهش  را 
اندازه کافی جالب توجه است تا راه را برای بررسی بیشتر 

باز کند.
ناتو  آیساف  نیروهای  حضور  از  نظر  صرف  افغانستان 

مراودات  ایران  با   ۲۰۱۴ سال  از  بعد  ائتالف  نیروهای  یا  و 
فعالیت  دادن  گسترش  و  بسط  داشت.  خواهد  تجاری 
شرکت های تجاری که منافعی از  هر دو طرف را تامین 
می کند ، می تواند اولین گام برای اعتماد سازی و عادی 
اقدام  این   . باشد  واشنگتن  و  تهران  میان  روابط  سازی 
حفظ  را  آمریکایی  دهندگان  مالیات  پول  از  اندکی  ثروت 
کرده و  می تواند به بهبود بیش از این داستان  مذاکره با 

ایران هم کمک کند.

نیاز امریکا به ایران در پرونده افغانستان پس از ۲۰۱۴

چگونه از راه فرعی با تهران مذاکره کنیم؟
منبع : ریل کلیر مارکت - کاریکاتور: روز کارتون

بسط و گسترش دادن فعالیت شرکت های تجاری که منافعی از هر دو طرف را تامین 
می کند ، می تواند اولین گام برای اعتماد سازی و عادی سازی روابط میان تهران و 
واشنگتن باشد . این اقدام ثروت اندکی از پول مالیات دهندگان آمریکایی را حفظ کرده 

و می تواند به بهبود بیش از این داستان مذاکره با ایران هم کمک کند.

 روند نزولی اخیر در رابطه واشنگتن با روسیه 
و رابطه تیره و تار با پاکستان فرصت جدیدی 
را برای در دستیابی به توافقی با ایران -که نه 
دهندگان  مالیات  برای  اقتصادی  لحاظ  از  تنها 
برای  ای  زمینه  بلکه  سودمند  متحده  ایاالت 
طور  به  و  متحده  ایاالت  با  تر  دوستانه  ارتباط 

کلی ایران ایجاد می کند
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روزنامه  در  لبنانی  مشهور  نگار  روزنامه  نعوم،  سرکیس   
سفید  کاخ  در  که  امریکایی  مسئول  با  وگو  گفت  در  النهار 
مسئول پرونده مسائل استراتژیک این کشور را بر عهده دارد 
جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک  استفاده  احتمال  درباره  او  از 
جای  به  اوکراین  در  موشکی  و  هوایی  های  سالح  از  امریکا 
پاسخ می دهد: «ابدا، ابدا.  با روسیه می پرسد،  جنگ زمینی 

زمینی  جنگ  به  تصمیم  که  وقتی  نیست  این  منظورم  البته 
جا  آن  در  نظامی  عملیات  هیچ  کند.  نمی  کاری  چنین  بگیرد 
آماده  کاری  چنین  برای  ها  امریکایی  گیرد.  نمی  صورت 

نیستند، آنها چنین جنگی را نمی خواهند.»

تاکید  کشورتان  های  نظرسنجی  «اکثر  دهد:  می  نظر  نعوم 
نمی  ها  امریکایی  از  درصد   ۷۶ تا   ۷۰ بین  چیزی  که  کنند  می 
خواهند که کشورشان در هر گونه عملیات نظامی در هر جایی 
درگیر شود. برای همین درباره دالیل حمله جمهوری خواهان 
به اوباما که می گویند نسبت به دخالت فعال نظامی در بحران 
سوریه مردد است، می پرسم. و می پرسم اصال می خواهند 
به پوتین حمله ای انجام دهند؟ در همین چارچوب از بسیاری 
به  کند  می  تالش  اوباما  گویند  می  که  ام  شنیده  واشنگتن  در 
طور جدی راه حلی برای خروج از بحران اوکراین بیابد.» وی 
پاسخ می دهد: «این حرف سیاسی است، چه راه حلی وقتی 
که پوتین کریمه را بلعیده و بر آن مسلط شده است. اما به هر 
حال هر عملیات نظامی دیگری که پوتین بخواهد انجام دهد، 
مردود است. آیا اوباما می تواند از تالش هایش برای خروج 
مسائل  دانیم.  نمی  حقیقتش  بگیرد؟  جواب  لبنان  بحران  از 
همچنین  هستند.  غامض  همچنان  که  دارند  وجود  بسیاری 
با  تنهایی  به  امریکا  باید  چرا  است.  مطرح  جهان  کل  و  اروپا 
همه این امور روبه رو شود؟ عالوه بر آن اوباما مشکل سوریه 
از  بسیاری  کنار  در  را  دو  این  مشکل  باید  و  دارد  را  ایران  و 
مشکالت دیگر حل کند. روسیه در تمامی این امور مشارکت 

دارد و الزم است که با آن همکاری شود.»
آیا  ایران،  با   ۵+۱ مذاکرات  «درباره  پرسد:  می  نعوم  سپس 
سر  بر  ایران  با  (امریکایی)  المللی  بین  تفاهمی  است  ممکن 
دهد:  می  جواب  او  آید؟»  دست  به  اش  ای  هسته  موضوع 
تفاهم  اما  است.  ممکن  امریکا  و  ایران  میان  ای  هسته  «تفاهم 
بر سر قضایای تروریستی به نظر من سخت تر از همه است 

برای این که ایران به بازی خود ادامه می دهد.»

در این جا نعوم حرفش را قطع می کند و نظر می دهد: «فکر 
می کنم ایران مجبور شود بر سر تروریسم با امریکا بحث کند 
یا نوعی گفت وگو میان آنها بر سر این موضوع به وجود آید. 
این را بگویم به اعتقاد من اگر تفاهم هسته ای با مدت زمانی 
مشخص میان ایران و امریکا به وجود آید یا این که بخواهند 
نخواهد  اجرا  توافقی  کنند،  تمدید  دیگر  ماه  چند  را  مذاکرات 
شد یا اگر هم شود کامال تطبیق داده نخواهد شد اگر همچنان 
و  ایران  و  سو  یک  از  جهان  و  امریکا  میان  تروریسم  مشکل 
که  معتقدم  باشد.  مطرح  دیگر  سوی  از  آن  با  مرتبط  مسائل 
گفت وگو می تواند به روی میز یا زمین یا با آتش یا هر دوی 
آنها با هم صورت بگیرد. آن چه اآلن ما شاهدیم، شاید بتوان 

گفت "گفت وگویی مسالمت آمیز" در وین بوده است، اما وجه 
نظامی دیگری نیز در خود دارد، در کشورهایی که ایران در 
آنها به کمک شیعیان نفوذ دارد و نوعی هالل ایرانی به وجود 

آورده که پادشاه اردن آن را "هالل شیعی" نامیده است.»

در پاسخ به این اظهار نظر نعوم این مقام امریکایی می گوید: 

است؟  ترسیده  ایران  با  تفاهم  یا  وگو  گفت  از  عربستان  «چرا 
گفته ام چرا عربستان موضعی تدافعی در قبال ایران دارد و 
چرا از آن می ترسد. دیگر الزم نیست در این جا توضیح دهم 
اما در این جا من می خواهم به جای پاسخ به این اظهار نظر 
تو به ترکیه بپردازم. ترکیه اشتباهات بسیاری کرد. اآلن هم با 
مشکالت متعددی از جمله فساد دست و پنجه نرم می کند. ما 

نمی دانم در آینده چه بر سر آن خواهد آمد.»
پرسد.  می  سوریه  درباره  نعوم  از  امریکایی  مقام  این  سپس 
و  داشت  خواهد  ادامه  جا  آن  در  «جنگ  دهد:  می  جواب  وی 
شاید اوضاعش واقعا به سمت تجزیه واقعی متمایل شود. این 

وضع شاید شامل عراق و جاهای دیگر هم بشود.»
مقام امریکایی در پاسخ می گوید: «اما فکر نمی کنم که تجزیه 
شاید  آید.  وجود  به  شود،  جدید  کشور  ایجاد  به  منجر  که  ای 
نوری  آیند.  وجود  به  مرکزی  دولت  به  اتکا  بدون  واحدهایی 
از  تروریسم  با  مبارزه  برای  دائما  عراق  وزیر  نخست  مالکی، 
ما سالح می خواهد و می گوید اگر ندهید مبارزه را تمام نمی 
کنم. نظر تو در این باره چیست؟» نعوم جواب می دهد: «شما 
باید اوضاع عراق را بیش از هر کس دیگری بدانید. یک میلیون 
یا یک و نیم میلیون سرباز دارد اما با وجود آن نمی تواند در 
هیچ کدام از درگیری ها یا جنگ ها پیروز شود، نه به دلیل این 
که اسلحه ای که نیاز دارد، نیست بلکه به دلیل کمبود آموزش 
یا تربیت نیروهای آماده به رزم و نبود امکانات "لجستیکی". 
از عراقی ها شنیده ام که آن چه در االنبار و فلوجه رخ می دهد 

همگی اهداف سیاسی و انتخاباتی دارد.»

سپس درباره لبنان می پرسد. نعوم جواب می دهد: «فعال در 
وضعیت آتش زیر خاکستر به سر می برد. بیش از یک میلیون 
در  آمیز  خشونت  های  درگیری  احتمال  دارد.  سوری  پناهنده 
آن باال است به رغم این که بسیاری در داخل و خارج تالش می 

کنند جلوی آن را بگیرند.»

سپس درباره ارتش می پرسد، نعوم جواب می دهد: «ارتش 
مثل سرباز و افسر و درجه دار به شکل بسیار خوبی آموزش 
تصویری  یا  مردم  از  جزئی  هم  آنها  حال  هر  به  اما  اند  دیده 
در  ای  داخلی  درگیری  اگر  که  گفت  توان  نمی  هستند.  آنها  از 
بگیرد طرف این طایفه یا این فرقه مذهبی را می گیرد.» نظر 
می  را  سنی  های  تروریست  لبنان  ارتش  اکنون  می دهد: «اما 
کشد؟» نعوم می گوید: «شما بر ارتش به واسطه دو عملیات 
های  تروریست  یکی  دهد،  می  حکم  آمیزش  موفقیت  و  مهم 
"فتح االسالم" در اردوگاه نهر البارد که چند سال پیش انجام 
اسالمی  تندروهای  از  شماری  دادن  قرار  هدف  دیگری  و  شد 
سنی تروریست که اآلن انجام می دهد. اما وضعیت موفقیت 

در هر دو عملیات استثنائی بود و قابل تعمیم نیست.»

کشمکش بر سر ریاست 
کمیسیون اروپا 

  
سر  بر  اروپایی  قدرتمند  کشورهای  کشمکش  رغم  به 
رهبران  مخالفت های  و  اروپا  کمیسیون  ریاست  تصاحب 
نامزدهای  از  یکی  یونکر  کلود  ژان  با  فرانسه  و  انگلیس 
ریاست این کمیسیون، وی همچنان به کسب کرسی ریاست 
فرانسوی  روزنامه  گزارش  به  است.  خوشبین  نهاد  این 
آلمانی  روزنامه  با  مصاحبه  در  یکشنبه  یونکر  لوموند، 
ریاست  برای  ژوئیه  اواسط  تا  که  مطمئنم  کرد:  اعالم  بیلد 
توانستند  کاران  محافظه  می شوم.  انتخاب  اروپا  کمیسیون 
کشور   ۲۸ در  گذشته  هفته  که  اروپا  پارلمان  انتخابات  در 
این  کرسی های  بیشترین  شد،  برگزار  اتحادیه  این  عضو 
اروپا  مردمی  حزب  ترتیب  این  به  کنند.  خود  آن  از  را  نهاد 
پارلمان،  حزب  مهم ترین  عنوان  به  میانه  راست  گرایش  با 
نامزد  عنوان  به  را  لوکزامبورگ  سابق  وزیر  نخست  یونکر 
معرفی  و  انتخاب  اروپا  کمیسیون  ریاست  برای  پیشنهادی 
در  پارلمان  قدرت  دوره  این  در  که  است  حالی  در  این  کرد. 
رغم  به  است.  یافته  افزایش  اروپا  کمیسیون  رئیس  انتخاب 
گوش  به  مخالفی  صداهای  انتخابش،  از  یونکر  اطمینان 

می رسد. 
توانست  کشورها  از  بسیاری  در  که  اروپایی  ضد  موج 
با  کند،  خود  آن  از  را  اروپا  پارلمان  کرسی های  بیشترین 
اروپایی،  ساختار  کار  کهنه  چهره  عنوان  به  او  انتخاب 
رئیس سابق شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا 
ازانتخابات  پس  هفته  یك  است.  مخالف  یورو،  بنیانگذار  و 
پارلمان اروپا کشورهایی چون انگلیس، مجارستان، سوئد، 
دانمارك و هلند انتقادهایی را علیه نامزد پیشنهادی محافظه 
انگلیس  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  کردند.  عنوان  کاران 
پارلمانی  انتخابات  پایان  از  پس  روز  دو  خرداد)  مه (۶   ۲۷
اتحادیه اروپا در نشست سران این اتحادیه در بروکسل گفت: 

اروپا باید تغییر کند و ما به فردی که به گذشته تعلق دارد، 
نیاز نداریم. اشپیگل در گزارشی به نقل از یك منبع نزدیك 
به شرکت کنندگان در نشست سران اتحادیه اروپا، نوشت: 
کامرون هشدار داده که در صورت انتخاب ژان کلود یونکر 

در  را  کشورش  ماندن  توانست  نخواهد  دیگر  سمت،  این  به 
رئیس جمهوری  اوالند  فرانسوا  کند.  تضمین  اروپا  اتحادیه 
تردید  ابراز  یونکر  کلود  ژان  انتخاب  به  نسبت  نیز  فرانسه 
پییر  که  معتقدند  تحلیلگران  برخی  همچنین  است.  کرده 
مسکوویسی وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نامزد احتمالی 
او برای احراز این مسئولیت خواهد بود. این در حالی است 
نامزدی  از  جمعه  روز  آلمان  اعظم  صدر  مرکل  آنگال  که 
یونکر برای این پست حمایت کرده بود. دانیل کوهن بندیت 
در  حضور  برای  که  اروپا  پارلمان  در  سبزها  سابق  نماینده 
گفت وگوها در مورد انتخاب رئیس کمیسیون اروپا دعوت 
شده بود، به روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو گفت که 
از نمایندگان سبزها می خواهد که از نامزدی یونکر حمایت 
ژوئیه  ماه  اواسط  در  اروپا  کمیسیون  رئیس  انتخاب  کنند. 
تا  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور  رهبران۲۸  می گیرد.  صورت 
طبق  اما  می کردند  انتخاب  را  کمیسیون  رئیس  خود،  کنون 
قوانین جدید، باید نتیجه انتخابات پارلمانی این اتحادیه را 

هم در تصمیم گیری خود لحاظ کنند.

قرار نیست همه مشکالت جهان را امریکا حل کند

اولویت اوباما، حل پرونده های ایران و سوریه
اکثر نظرسنجی های امریکایی ها تاکید می کنند که چیزی بین ۷۰ تا ۷۶ درصد از 
امریکایی ها نمی خواهند که کشورشان در هر گونه عملیات نظامی در هر جایی 

درگیر شود.



  جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این  اما  است  ورزشي  رویداد  یک  اگرچه  فوتبال »  جهاني  «جام   
کشورها  بین المللي  صحنه  بار  یک  سال  چهار  هر  بزرگ  اتفاق 
را تحت تاثیر خود قرار مي دهد و از مقوالت سیاسي، فرهنگي 
کند  مي  خود  درگیر  را  کشورها  اقتصاد  تا  گرفته  تاریخي  و 
به طوري که براي میزباني این رویداد ورزشي حتي مقامات بلند 
پایه کشورها نیز مداخله کرده و کش مکش ها و اظهارنظرهاي 
از  دوره  این  میزبان  انتخاب  مراسم  رایج ترین  از  یکي  سیاسي 
در  کشوري  جهاني  جام  نوزدهم  دوره  میزبان  بازي هاست. 
براي  مناسب  بسترهاي  با  جنوبي  آفریقاي  بود.  سیاه  قاره 
میزباني این رویداد عظیم ورزشي در عرصه اقتصاد هم آمادگي 
اساس  بر  که  به طوري  داشت  را  رویداد  این  تبعات  پذیرش 
جهاني  جام  رقابت هاي  برگزاري  اقتصادي  تحلیلگران  برآورد 
دارایي هاي  دالر  میلیارد   ۷/۱ تزریق  باعث  جنوبي  آفریقاي  در 

خارجي به اقتصاد این کشور شده است. 

برگزاري  از  مستقیم  صورت  به  تنها  نه  جنوبي  آفریقاي 
بلکه  کرده،  سود  کشور  این  در   ۲۰۱۰ جهاني  جام  رقابت هاي 
پیش بیني مي شود به صورت غیرمستقیم نیز اقتصاد و وضعیت 
قاره  اقتصاد  بزرگترین  ببرد.  منفعت  جهاني  جام  از  کشور  این 
افزایش  با  کشور  این  در  جهاني  جام  برگزاري  پي  در  آفریقا 
حجم تجارت رونق هتلداري، اجاره خودرو و فروش محصوالت 
شرکت  است.  شده  مواجه  کشور  این  در  جهاني  جام  با  مرتبط 
آفریقاي  به  شده  وارد  خارجي هاي  که  کرد  اعالم  هم  ویزا 
جنوبي در طول برگزاري رقابت هاي جام جهاني در این کشور 
این  در  شرکت  این  اعتباري  کارت هاي  طریق  از  دالر  میلیون ها 
کشور آفریقایي خرج کرده بودند. کارشناسان اقتصادي اعتقاد 
تا  کشور  این   ۲۰۱۰ جهاني  جام  در  اسپانیا  قهرماني  با  که  دارند 
شد.  امیدوار  خود  اقتصادي  وضعیت  بهبود  به  نسبت  حدودي 
در شرایطي که اسپانیا سال ۲۰۱۰ را مانند بسیاري از کشورهاي 
ولی  بود  کرده  آغاز  بحراني  اقتصادي  وضعیت  با  دیگر  اروپایي 
جهانی  جام  قهرمان  ستارگانش  لطف  به  توانست  کشور  این 
بر  اسپانیا  غلبه  که  معتقدند  اقتصادي  تحلیلگران  شود.   ۲۰۱۰
اقتصادي  وضعیت  بهبود  براي  را  امید  از  موجي  توانست  هلند 
نرخ  بهبود  باعث  اتفاق  این  همچنین  آورد.  به وجود  کشور  این 
اعتماد مصرف کنندگان در اسپانیا شد. بخش هاي صنایع غذایي، 
هتل داري و تجاري اسپانیا از قهرماني این کشور در جام جهاني 

۲۰۱۰ سود بردند.

 نرخ بیکاري اسپانیا ۲۰ درصدي هم اکنون به باالترین سطح در 
اقتصادي  تحلیلگران  همچنین  رسیده.  اروپایي  کشورهاي  بین 
اعالم کردند، در صورتي که هلند برنده بازي فینال جام جهاني 
۲۰۱۰ می شد، حدود سه میلیارد یورو به اقتصاد این کشور کمک 
می شد. خوزه بولمر، تحلیلگر اقتصادي در دانشگاه نیمگن هلند 
در  هلند  پیروزي  با  شود،  مي  بیني  پیش  بود:  گفته  باره  این  در 
میلیارد   ۶۰۰ معادل  درصد   ۵/۰ حدود   ۲۰۱۰ جهاني  جام  فینال 
یورو به تولید ناخالص داخلي این کشور ظرف چند سال آینده 
افزوده شود. همچنین برآورد شده که در صورت قهرماني هلند 
معادل  کشور  این  اقتصاد  حجم  جنوبي  آفریقاي  جهاني  جام  در 
۸/۳ میلیارد دالر یعني سه میلیارد یورو افزایش می یافت. ضمن 
پیدا  بهبود  کشور  این  در  هم  مصرف کننده  اعتماد  نرخ  که  این 
از  بسیاري  مانند  اکنون  هم  هلند  که  بود  حالی  در  این  می کرد. 
کشورهاي اروپایي دیگر با مشکالت مالي و پولي متعددي دست 
و پنجه نرم مي کرد. بهتر است نگاهی به وضعیت میزبانان جام 

جهانی از سال ۹۴ به بعد بیندازیم:

جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا
آمریکا: جام ۱۹۹۴ آمریکا را می توان به نوعی سر آغاز جام های 
جهانی مدرن دانست که همزمان در چندین شهر بزرگ و با حجم 
تنها  می شد.  برگزار  گسترده  رسانه ای  پوشش  و  زیاد  تبلیغات 
شهر لس آنجلس ، که میزبان بازی فینال هم بود ، در فاصله چند 
 ۶۲۳ حدود  در  رقمی  مسابقات  این  برگزاری  از  بعد  و  قبل  ماه 
میلیون دالر – به شکل مستقیم و غیر مستقیم – از محل برگزاری 
 ۱۷۰۰ از  بیش  کل  طور  به  کالیفرنیا  در  داشت.  عایدی  جام  این 
فرصت شغلی پاره وقت ایجاد شد و نیویورک و سان فرانسیسکو 
کسب  درآمد  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  هم  روی  بر  بوستون  و 
کردند. آمارها می گویند در سال ۹۴ مصرف اغذیه و نوشیدنی ها 
و همین طور اشغال هتل ها در آمریکا نسبت به سال قبل از آن ۱۵ 
اکثر  گرفت  نظر  در  باید  که  حالی  در  ؛  است  داشته  رشد  درصد 
شرکتی  صورت  به  کشور  این  معروف  رستوران های  و  هتل ها 
درآمد  که  است  آن  معنای  به  این  می کنند.  فعالیت  زنجیره ای  و 
چنین افزایش فروش هایی در تمام مجموعه پخش می شود و در 
سال های بعد خود را به شکل انجام سرمایه گذاری های جدید و 
ایجاد شعب تازه در نقاط مختلف جهان نشان می دهد. عالوه بر 
اقتصاد  برای  نیز  بسیاری  غیرمستقیم  مزایای   ۱۹۹۴ جام  اینها ، 
همین  خاطر  به  کشور  این  فوتبال  لیگ  داشت.  همراه  به  آمریکا 
منبع  به  تبدیل  خود  سپس  و  گرفت  جان  و  شد  ایجاد  مسابقات 
درآمدزایی دائمی گشت. درآمد فروش بلیت ، جذب اسپانسر های 
تازه  تجهیزات  فروش  تبلیغات  دنیا ،  کشورهای  دیگر  از  جدید 
جام  از  پس  سال های  در  فزاینده ای  رشد  و  رونق  باعث  ورزشی 
این  برگزاری  بدون  بی شک  که  شد  کشور  این  فوتبال  در  جهانی 

تورنمنت ممکن نمی شد.

جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن
 در جام جهانی ۲۰۰۲ چندین امکان سودآوری دیگر که تا پیش از 
آن دست نخورده باقی مانده بود ، برای اولین بار به خدمت گرفته 
شد. این اولین بار بود که جام در قاره ای که به طور سنتی چندان 
کشور ،  دو  میان  مشترک  صورت  به  هم  آن  و  نیست  خیز  فوتبال 

بلیت  فروش  ارقام  و  توریست ها  شمار  مجموع  می شد.  برگزار 
بزرگ  مسابقات  تمام  میان  در  رکوردی  هم  هنوز  رقابت ها  این 
ورزشی به حساب می آید. فیفا به هر یک دو کشور ژاپن و کره 
برای  تنها  نماند ،  عقب  بین المللی  پرستیژ  کسب  سر  بر  جنوبی 
همین مسابقات ده استادیوم پیشرفته را از اساس بنا کرد. البته 
داشت.  مفسران  از  برخی  زعم  به  نیز  تاریکی  سویه   ۲۰۰۲ جام 
این اولین بار بود که دو کشور هر یک به اندازه یک میزبان کامل 
هزینه های  مستلزم  که  (تدارکاتی  می دیدند  تدارک  جام  برای 
و  تماشاگران  از  نیمی  تنها  یک  هر  که  حالی  در   ( بود  هنگفت 
توجه رسانه ای و تبلیغاتی را به خود جلب می کردند. به اعتقاد 
هایش  میزبان  که  طور  آن  جام  این  شد  باعث  امر  همین  برخی ، 
انتظار داشتند ، برای آنها توأم با برکت و رونق اقتصادی نباشد. 
جنوبی  کره  می داد  نشان  شد ،  انجام  جام  از  پس  که  مطالعاتی 
فرصت  این  از  استفاده  در  ژاپن  از  بهتری  عملکرد  نسبت  به 
اقتصادش  بر  مسابقات  این  اقتصادی  تاثیر  هم  است.  داشته 
بیشتر بوده و هم کارایی بیشتری در استفاده از تشکیالت جدید 
التاسیس پس از پایان جام از خود نشان داده است. در پایان این 
رقابت ها از ۱۰ استادیوم تازه تاسیس ژاپن هشت تای آنها تقریبا 
سرمایه گذاری های  رفتن  هدر  معنای  به  این  که  ماند  بالاستفاده 

کالن انجام شده برای ایجاد آنها است.

 جام جهانی آلمان ۲۰۰۶
تاریخی  مسابقات  اندازه های  در  چیزی  را   ۲۰۰۶ جام  موفقیت   
۱۹۹۴ آمریکا برآورد کرده اند. پس از پایان مسابقات دولت آلمان 
گزارش داد که درآمد این کشور طی یک ماه برگزاری مسابقات 
تنها از محل توریسم به بیش از ۴۰۰ میلیون دالر بالغ شده است. 
تازه  شغلی  فرصت  هزار   ۵۰ تورنمنت  این  دیگری  گزارش  طبق 

طول  تمام  در  آن  از  حاصل  جانبی  آثار  و  کرد  ایجاد  آلمان  در 
ساعات روز مملو از مشتری بودند و حتی شمار مسافران به این 
کشور ۱۵ میلیون نفر از رقم پیش بینی شده فراتر رفت. این جام 
پخش  درآمدهای  و  شد  هم  لیگا  بوندس  اهمیت  رفتن  باال  باعث 
تلویزیونی و جذب اسپانسر را برای فوتبال آلمان باالتر برد. جام 

مخارج  یورو  میلیون   ۴۳۰ حدود  رسمی  گزارش های  طبق   ۲۰۰۶
عملیاتی (به جز هزینه های زیرساختی) و در مقابل ۱۳۵ میلیون 
یورو سود خالص به همراه داشته است. درآمد فروش بلیت این 
میزبان  کشور  اختیار  در  کامل  طور  به  زمان  آن  تا  که  مسابقات 
بود ، به قدری باال رفت که فیفا در سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفت از این 
پس (از جام ۲۰۱۰خودش رأسا مسوولیت توزیع و فروش بلیت ها 
را بر عهده بگیرد و برای این منظور شرکتی نیز تاسیس کرده 

است.

 جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی
این  می گذرد ،  فیفا  تاسیس  از  که  سالی  صد  یک  از  بیش  در 
این  در  مسابقاتی  اساسا  و  جهانی  جام  که  بود  باری  نخستین 
قاره  این  اهالی  هم  و  فیفا  هم  می رفت.  آفریقا  قاره  به  سطح ، 

اگر  داشتند.  بابت  این  از  خوشحالی  برای  را  خودشان  دالیل 
جذب  زمینه  در  کنیم ،  دقت  فیفا  تشکیالت  و  ساختار  به  خوب 
عمل  بازرگانی  شرکت  یا  بنگاه  یک  مثل  درست  درآمد  و  مشتری 
می کند. فیفا هم مثل هر شرکتی به دنبال افزایش شمار مشتریان 
افزایش  شکل  به  فیفا  مشتریان  افزایش  است.  خویش  عایدی  و 
را  رشته  این  جدی  طور  به  که  کسانی  یا  فوتبال  هواداران  شمار 
که  هست  هم  دلیل  همین  به  می شود ،  محقق  می کنند ،  پیگیری 
در  مسابقاتشان  برگزاری  به  فیفا  مسووالن  اخیر  سال های  در 
مناطقی غیر از اروپا و آمریکای التین عالقه بیشتری نشان داده 
کسب  توسعه  استراتژی  نوعی  همانند  آنها  برای  تدبیر  این  اند. 
طور  به  ورزش  این  که  مناطقی  به  فوتبال  بردن  به  است.  کار  و 
سنتی در آنها هواخواه کمتری دارد ، شمار مشتریان باال می رود. 
دالیل خوشحالی آفریقایی ها کمی روشن تر بود. این جام فرصت 
خوبی بود برای ایجاد فرصت های شغلی تازه (دائمی و موقت) ، 
رشد  خارجی ،  سرمایه گذاری  جذب  جدید ،  تجاری  روابط  ایجاد 
روند  در  تسریع  یا  شهرها  بازسازی  و  ترمیم  البته  و  توریسم 
رشد و توسعه یک شهر یا منطقه خاص. به عالوه ، زیر بناهای 
اصال  شد ،  ایجاد  تورنمنت  این  برای  که  تشکیالتی  و  ورزشی 
حساب  به  جنوبی  آفریقای  مثل  کشوری  برای  ناچیزی  پیشرفت 
نمی آمدند و حتی نوعی سرمایه گذاری بلندمدت در نیروی جوان 
این کشور قلمداد شدند. در کنار اینها مزایای غیر مستقیمی هم 
وجود داشت که می توان به نکات زیر اشاره کرد. تقویت هویت 
ملی و وطن پرستی آفریقایی ها ، تبلیغ برای نظام سیاسی حاکم و 
همچنین نمایش پیشرفت های بدست آمده در این کشور به مردم 
داده  چین  به  پکن  المپیک  در  که  فرصتی  نظیر  درست  جهان؛ 
شد. نه فقط آفریقای جنوبی بلکه تمامی اهالی قاره از برگزاری 
این  رسمی  شعار  آمدند.  وجد  به  سرزمینشان  در  مسابقات  این 
مسابقات «حاال وقتشه» نشانی بود از همین باور که آفریقایی ها 
که  قرنی  در  وجود  ابراز  برای  می دانستند  فرصتی  را  جام  این 
باشد.  قاره  این  شدن  غنی تر  چه  هر  و  پیشرفت  قرن  است  قرار 
مسووالن برگزاری چند محور عمده را برای تالش هایشان طی 
بودند:  برشمرده  رقابت ها  این  برگزاری  و  سازی  آماده  مدت 
-تسریع رشد اقتصادی آفریقا به کمک جام، - سرمایه گذاری در 
همه  از  خدمات،  ارائه  بهبود  در  سرمایه گذاری  ساخت ها، -  زیر 

مهمتر ، سرمایه گذاری برای جوانان و مردم این قاره

و  زامبیا  نامیبیا ،  بوستوانا ،  انگوال ،  مثل  کشورها  از  بسیاری 
ارتباطی  شبکه های  تا  کردند  استفاده  فرصت  این  از  زیمبابوه 
پروژه های  منظور  این  به  بخشند.  بهبود  را  خود  نقل  و  حمل  و 
جنوبی  آفریقای  با  را   TFCA عنوان  تحت  سازی  راه  مشترک 
از  گذر  با  بود  قرار  که  ساختند  جاده هایی  و  گذاشتند  اجرا  به 
جذابیت های  یکدیگر  به  آنها  کردن  وصل  و  کشورها  این  تمام 
کند.  آشکار  توریست ها  بر  بیشتر  را  آفریقا  بدیع  گردشگری 
آفریقای  همسایه  کشور  موزامبیک  دیگر ،  نمونه  یک  عنوان  به 
ارتباطی اش  آهن  خط  سازی  باز  صرف  دالر  میلیون   ۵۱ جنوبی 
ساخت  در  هم  دالر  میلیون   ۶۰۰ و  بود  کرده  کشور  این  با 
شبکه های  بود.  نموده  هزینه  جدید  تفریحگاه های  و  هتل ها 
بخش  امنیتی  سیستم های  و  مخابراتی  کابل های  ارتباطی ، 
خود  برای  جنوبی  آفریقای  بود.  همکاری ها  این  از  دیگری 
از  جهانی  جام  اقتصادی  محرک  با  که  بود  کرده  گزاری  هدف 
و  برساند  درصد   ۶ باالی  به  را  اقتصادی اش  رشد   ۲۰۱۰ سال 
سرمایه گذاری های زیر ساختی این کشور در حمل و نقل زمینی 
مدیریت  سیستم های  اطالعاتی ،  هوشمند  سیستم های  هوایی ،  و 
مخابراتی ،  و  ارتباطی  تکنولوژی های  منطقه ای ،  تقاضای 
سرمایه گذاری های  دیگر  امور  بسیاری  و  برق  نیروگاه های 
خوبی انجام گرفت. در بخش خدمات توجه ویژه ای که به بخش 
دیدن  برای  و  بوده  برانگیز  تحسین  حقیقت  در  شد  گردشگری 
کافی  تنها  شد  انجام  بخش  این  در  که  کاری  خیره کننده  حجم 
چنین  هم  دهید.  انجام  اینترنت  در  ساده ای  جست و جوی  است 
زمینه  در  رفاهی.  و  بهداشتی  خدمات  و  امنیت  وضعیت  است 
سرمایه گذاری برای جوان ها و مردم ، شعار آفریقای جنوبی در 
این مسابقات «ورزش برای توسعه» بود و استادیوم های مدرن 
ساخته شد. خدمات جذب داوطلبین و جشنواره های مختلفی که 
برگزار  مختلف  شهرهای  در  بازی ها  شروع  از  پیش  مدت ها  از 

شد ، همگی نشان از عزم موجود در این زمینه داشتند.

گردشگران ۲۰۰ کشور به برزیل می روند
این  در  بخواهیم  که  نرسیده  پایان  به  برزیل  جهانی  جام  هنوز 
باره به نکاتی اشاره کنیم و باید تا زمان پایان جام جهانی صبر 
کنیم اما برزیل با میزبانی جام جهانی فوتبال به استقبال میزبانی 
پیش بینی  رفت.  خواهد  جهان  کشور   ۲۰۰ از  بیش  گردشگران  از 
شده که کشورهای آمریکا، آرژانتین و آلمان بیشترین گردشگران 
را برای تماشای مسابقات جام جهانی به برزیل خواهند فرستاد 
و حدود نیمی از گردشگران جام جهانی برزیل نیز از کشورهای 
اروپایی خواهند بود. پیش بینی می شود با برگزاری رقابت های 
هزار   ۶۰۰ حدود  میالدی  آینده  درروزهای  فوتبال  جام جهانی 
خواهند  سفر  برزیل  به  مسابقات  تماشای  برای  خارجی  مسافر 
می کنند  پیش بینی  نیز  برزیل  گردشگری  صنعت  مقامات  کرد. 
 ۱۱ به  نزدیک  کشور  این  اقتصاد  برای  مسابقات  این  از  میزبانی 
جام  میزبانی  حال  هر  در  باشد.  داشته  ارزآوری  دالر  میلیارد 
رشد  جهانی  جام  با  کشورها  اقتصاد  که  می دهد  نشان  جهانی 

می کند. 

رشد اقتصاد با جام جهانی
فرهاد کریمی

درآمد فروش بلیت ، جذب 
اسپانسر های جدید از دیگر 

کشورهای دنیا ، تبلیغات فروش 
تجهیزات تازه ورزشی باعث 

رونق و رشد فزاینده ای در 
سال های پس از جام جهانی 

در فوتبال کشورآمریکا  شد 
که بی شک بدون برگزاری این 

تورنمنت ممکن نمی شد.
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مرکل همچنان قدرتمندترین زن جهان

آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال  نام 
قدرتمند  زن   ۱۰۰ جدول  صدر  در 
گرفت.  جای  فوربس  مجله  جهان 
سوی  از  شده  منتشر  فهرست  طبق 
مجله فوربس، نام آنگال مرکل برای 
چهارمین سال متوالی در صدر این 
زنانی  عمدتا  که  نفره   ۱۰۰ فهرست 
از آمریکا هستند، قرار گرفته است. 
اولین  یلن،  جانت  مرکل  از  پس 
در  آمریکا  رزرو  فدرال  زن  رئیس 

جایگاه دوم قرار گرفته است.
در فهرست امسال نام ۹ رهبر جهان، ۲۸ مدیر اجرایی، ۱۸ کارآفرین، ۱۳ 
میلیاردر و ۹ خواننده و بازیگر آمده است. مجله اقتصادی فوربس اعالم 
حامی  میلیون   ۸۱۲ از  بیش  جهان  قدرتمند  زن   ۱۰۰ این  که  است  کرده 
است:  ترتیب  این  به  اسامی  یلن،  از  دارند.پس  اجتماعی  شبکه های  در 
ملیندا گیتس، فعال امور خیریه، دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، 
کلینتون،  هیالری  پول،  بین المللی  صندوق  رئیس  الگارد،  کریستین 
وزیر امور خارجه سابق آمریکا، مری بارا، مدیر اجرایی شرکت جنرال 
موتورز، میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، شریل سندبرگ، مدیر اجرایی 
از  بیش  آی بی ام.  شرکت  اجرایی  مدیر  رامتی،  ویرجینیا  و  فیس بوک 
نیمی از این ۱۰۰ تن (۵۸ نفر) آمریکایی هستند و تنها چهار اروپایی در 
این فهرست قرار گرفته اند که ملکه الیزابت دوم انگلیس جایگاه ۳۵ را 
تهیه  را  فهرست  این   ۲۰۰۴ سال  از  فوربس  است.مجله  کرده  خود  آن  از 
می کند و مرکل از سال ۲۰۰۶ به جز سال ۲۰۱۰ در صدر این فهرست قرار 

گرفته است. 
این زنان طبق هشت دسته بندی «پایه های قدرت»، از میان میلیاردرها، 
و  سیاستمداران  خیرین،  رسانه ها،  خوانندگان،  و  بازیگران  تاجران، 

تکنیسین ها انتخاب می شوند.

برای اولین بار در هفت ماه گذشته ثبت شد

طوالنی ترین دوره افت طال
با کاهش قیمت اونس طال برای پنجمین روز متوالی، طوالنی ترین دوره 
طال  ترتیب  این  به  رسید.  ثبت  به  گذشته  ماه  هفت  در  زرد  فلز  کاهش 
به دنبال سطح حمایتی تازه ای است که بسیار پایین تر از سطح ۱۲۷۵ 

دالری چند هفته گذشته خواهد بود.

دوشنبه گذشته در نخستین روز کاری هفته جدید طال تا لحظه تنظیم این خبر 
با ۵ دالر کاهش بیشتر به قیمت ۱۲۴۵ دالر برای هر اونس رسید. این در حالی 
است که طال سه شنبه گذشته ۳۰ دالر و در کل هفته ۴۱ دالر سقوط کرد. به این 
طوالنی ترین  شده،  آغاز  گذشته  سه شنبه  از  که  متوالی  کاهش  روز  پنج  ترتیب 

دوره افت طال از ماه نوامبر ۲۰۱۳ به شمار می آید. 

به ویژه  جهان  اقتصادی  وضعیت  به  نسبت  سرمایه گذاران  اعتماد  افزایش 
محدود  تداوم  و  آسیا  بازارهای  در  فیزیکی  تقاضای  چشمگیر  کاهش  آمریکا، 
داشته  طال  قیمت  نزولی  روند  ادامه  بر  زیادی  تاثیر  اوکراین  در  تنش ها  ماندن 
نیز  بین المللی  بازارهای  در  سهام  شاخص  بهبود  و  دالر  ارزش  افزایش  است. 
حالی  در  روزه  پنج  دوره  این  است.  کرده  وارد  طال  قیمت  بر  را  زیادی  فشار 

شکل گرفته که در نوامبر ۲۰۱۳، طال برای ۷ روز متوالی روند کاهشی داشت.
و  حمایتی  سطوح  تعریف  از  صحبت  زرد  فلز  قیمت  کاهش  تداوم  با  اکنون 

 ۱۲۰۰ زیر  به  قیمت ها  سقوط  از  کارشناسان  از  بعضی  است.  جدید  مقاومتی 
هدف  را  دالر   ۱۲۳۰ حدود  سطحی  است  ممکن  بازار  فعال  اما  گفته اند،  هم  دالر 
احتمال  که  کرده  پیش بینی  رویترز  اقتصادی  تحلیلگر  تائو  ونگ  باشد.  گرفته 
کاهش قیمت اونس طال تا سطح حمایتی ۱۲۲۹ دالر وجود دارد و بعد با شکسته 
قیمت  دارد.  وجود  نیز  ۱۲۱۴دالر  تا  طال  بهای  سقوط  امکان  سطح،  این  شدن 
اطالعات  از  دوشنبه  بود،  پذیرفته  اثر  گفته  پیش  عوامل  از  پیش  هفته  که  طال 
دلگرم کننده تولیدات صنعتی چین و افزایش ارزش شاخص سهام وال استریت 
چشم انداز  حاال  شود.  جدی تر  جدید  حمایتی  سطح  تعریف  تا  پذیرفت  تاثیر 
قیمت  که  دارد  وجود  زیادی  احتمال  نمی رسد.  نظر  به  خوب  زرد  فلز  تکنیکال 
طال به ۱۲۳۰ دالر کاهش یابد و سپس به ۱۲۰۰ دالر سقوط کند. یک کارشناس 
بازار طال می گوید: «دوشنبه بازارهای فیزیکی واکنش بسیار زیادی به کاهش 
شاهد  ما  یابد،  کاهش  دالر   ۱۲۰۰ به  قیمت ها  اگر  اما  ندادند،  نشان  گذشته  هفته 

تحرکاتی خواهیم بود.»

افزایش  با  بین المللی  بازارهای  در  دوشنبه  دیگر  بار  دالر  ارزش  سو،  دیگر  از 
سرمایه گذاران  گمانه زنی های  تحت تاثیر  نیز  یورو  ارزش  و  شده  روبه رو 
روبه رو  کاهش  با  اروپا  مرکزی  بانک  پنج شنبه  روز  نشست  خصوص  در 
این  به  کرد.  خواهد  کمک  طال  بهای  کاهش  به  دالر  ارزش  افزایش  است.  شده 
فنی  تحلیل های  تازه ترین  دارد.   سقوط  برای  بیشتری  جای  هنوز  طال  ترتیب 
در  دالری   ۴۰ کاهش  از  پس  طال  قیمت  که  می دهد  نشان  موسسه «فیبوناچی» 
این  اساس  بر  داد.  خواهد  ادامه  نیز  ژوئن  ماه  در  را  خود  نزولی  روند  مه  ماه 
قیمت  کاهش  عامل  مهم ترین  که  باورند  این  بر  اقتصادی  تحلیلگران  گزارش، 
طال در هفته های اخیر بهبود وضعیت بازار سهام و اوراق قرضه آمریکا است. 
سرمایه گذاران همچنان به خروج سرمایه و پول خود از بازار طال ادامه می دهند 
و تمایل زیادی برای خرید سهام و اوراق قرضه دارند. اگر این روند ادامه یابد 
قیمت جهانی طال در ماه ژوئن نیز با کاهش بیشتری روبه رو خواهد شد. قیمت 
طال در ماه های اخیر بین ۱۱۹۸ تا ۱۳۴۱ دالر در نوسان بوده است و حاال تحلیل 
تکنیکال فیبوناچی سطح حمایتی حتی کمتری را مشخص کرده است. گزارش 
این موسسه نشان می دهد که سطح حمایتی قیمت طال در ماه ژوئن ۱۱۹۲ دالر 
به  طال  گرانبهای  فلز  قیمت  سطح  این  شدن  شکسته  صورت  در  و  بود  خواهد 
زودی به کمتر از ۱۱۸۱ و سپس ۱۱۷۹ دالر خواهد رسید. تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند اگر بهای طال در روزهای آینده هم روی سطحی کمتر از ۱۲۷۷ دالر 
مساله  این  و  یافت  خواهد  افزایش  فروش  فشار  شود،  تثبیت  اونس  هر  برای 

احتمال کاهش قیمت طال به زیر ۱۱۹۸ دالر را بیشتر خواهد کرد.

رشد  که  کرد  خواهد  پیدا  تداوم  زمانی  تا  طال  نزولی  روند  ساختاری  نظر  از 
شاخص سهام در بازارهای بین  المللی بورس ادامه داشته باشد. همان طور که 
اشاره شد برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا نیز تاثیر زیادی بر روند تحوالت 
خصوص  به  بین  المللی  سیاسی  تنش های  کاهش  داشت.  خواهد  طال  قیمت 
بازارهای  در  طال  فیزیکی  تقاضای  کاهش  بر  زیادی  تاثیر  نیز  اوکراین  بحران 

بین المللی به خصوص آسیا داشته است. 

سایت اقتصادی «گلدمن ساکس» بررسی کرد

تاثیر مثبت جام جهانی
 بر بازارهای سهام

و  می کند  جلب  خود  به  را  زیادی  توجهات  جام جهانی  که  نیست  تردیدی   
همراه با آن شور و شوق فراوانی به وجود می آید. اما آیا این مساله تاثیری 

بر بازارهای سهام دارد؟

کوتاه  دوره  یک  برای  دست کم  سهام  بازارهای  بر  جام جهانی  ما  نظر  به   
از  مشخص  الگوی  یک  تاریخی،  بررسی های  به  توجه  با  است.  تاثیرگذار 
عملکرد بهتر از انتظار قهرمان جام جهانی در هفته های پس از فینال وجود 
دارد. به طور متوسط، کشور قهرمان در ماه نخست پس از فینال تا ۳/۵ 
درصد بهتر از بازار جهانی عمل می کند. البته این عملکرد بهتر از انتظار 
کشور  که  طوری  به  می رود.  ازمیان  ماه  سه  از  پس  توجهی  قابل  طور  به 
قهرمان تمایلی برای ادامه دادن این برتری ندارد و به طور متوسط بازار 
سهام آن طی سال پس از فینال حدود ۴ درصد ضعیف تر از بازار جهانی 

عمل می کند. 
الگوی عملکرد بهتر از انتظار پس از قهرمانی در جام جهانی در طول زمان 
نسبتا ثابت بوده است. از سال ۱۹۷۴، همه قهرمانان(آنهایی که آمار بازار 
انتظاری  از  بهتر  عملکرد  فینال  از  پس  ماه  در  است)  موجود  سهام شان 
 ۲۰۰۲ جام جهانی  در  برزیل  قهرمانی  مساله  این  استثنای  تنها  داشته اند. 
بحران  و  عمیق  کالن(رکود  اقتصاد  مسائل  خاص  مورد  این  در  اما  است. 
ارزش پول) تاثیر قهرمانی در زمین فوتبال را تحت الشعاع قرار داد. بحران 
اقتصادی باعث شد بازار سهام برزیل در اولین ماه پس از فینال نسبت به 
شاخص جهانی ۱۹ درصد سقوط کند. اما این مساله به این معنی نیست که 
برزیل از تاثیر مثبت قهرمانی بر بازارسهام بی بهره بوده است. بازارسهام 
این کشور یک ماه پس از قهرمانی در جام جانی ۱۹۹۴ به میزان ۲۱ درصد 
از شاخص جهانی ام اس سی آی پیشی گرفت و این پیشتازی ادامه یافت به 
این  کرد.  رشد  درصد   ۳۸ کشور  این  سهام  بازار  ماه  سه  طی  که  طوری 
در شرایطی است که طی یک سال منتهی به جام جهانی ۱۹۹۴ بازارسهام 
برزیل ۳۹ درصد رشد کرده بود. بنابراین در غیاب بحران اقتصادی، کشور 
قهرمان دست کم برای یک دوره کوتاه از موفقیت در بازار سهام بهره مند 

می شود. 
باخت  از  همیشه  طرفداران  البته  است؟  چگونه  قهرمان  نایب  وضعیت  اما 
سهام  بازار  که  است  اینجا  جالب  و  می شوند  ناامید  مرحله  آخرین  در 
از  پس  قهرمانان  که  رشدی  با  مقایسه  در  می کند.  عمل  همین گونه  نیز 
غم  قهرمانان  نایب  می رسد  نظر  به  می شود،  بهره مند  آن  از  جام جهانی 
از  بهتر  نسبتا  عملکرد  متوسط  می کنند.  تجربه  را  فینال  از  پس  اندوه  و 
این  استثنای  اما  است.  درصد   ۲/۰ اول  ماه  طی  قهرمانان  نایب  انتظار 
سهام  بازار  فینال  از  پس  ماه  در  که  است   ۱۹۹۰ سال  در  آرژانتین  مورد 
میان  از  مورد،  این  جز  به  شد.  رو  به  رو  درصدی   ۳۳ رشد  با  کشور  این 
به  فینال  از  پس  اول  ماه  طی  قهرمان  نایب   ۷ سهام  بازار  قهرمان،  نایب   ۹
طور متوسط ۱/۴ درصد کاهش یافته است و این عملکرد ضعیف در اینجا 
عملکرد  تداوم  شاهد  جام جهانی  قهرمانان  نایب  اکثر  است.  نشده  متوقف 
ضعیف بازارهای سهام شان بوده اند به طوری که طی سه ماه نخست پس 
از فینال بازار سهام آنها به طور متوسط با کاهش ۵/۶ درصدی رو به رو 

شده است. 
قهرمان،  همچون  است؟  چگونه  میزبان  سهام  بازار  بر  جام جهانی  تاثیر 
جام جهانی بر بازارسهام کشور میزبان نیز تاثیر مثبتی می  گذارد که تا چند 
هفته باقی می ماند. در همه موارد، کشور میزبان از عملکرد بهتر از انتظار 
بازارسهامش در ماه پس از جام جهانی بهره مند شده است. متوسط رشد 
سرعت  به  روند  این  اما  است،  درصد    ۲/۷ میزبان  کشورهای  بازارسهام 
ازمیان می رود. درصورتی که کشور میزبان، قهرمان جام جهانی نیز شود، 
بازارسهام آن کشور به مدت یک ماه عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت، 

اما الگوی ثابتی برای تداوم این عملکرد وجود ندارد. 
یک نمونه اخیر عملکرد خوب بازارسهام پس از جام جهانی، اسپانیا است 

که در حدود ۶ درصد بیش از شاخص جهانی رشد کرد.
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 با چهره های متفاوت 
چرچیل آشنا شوید

چرچیل  درباره  نادانسته هایمان  از  منحصربفرد  کتابی  ادیب»  «چرچیل 
صفحه   ۵۲۸ دریو،در  دانشگاه  تاریخ  استاد  رز،  جاناتان  قلم  به  که  است 

توسط انتشارات دانشگاه ییل به قیمت ۲۵ دالر راهی بازار کتاب شد.

آنچه در این کتاب درباره چرچیل نیرنگ باز و زیرک آمده، دست اول بوده 
و تاکنون جای دیگری دیده نشده است.

جاناتان رز، در این کتاب به کنکاش درمورد حرفه های متفاوت چرچیل – 
گاه در نقش سیاستمدار و گاه در نقش نویسنده – پرداخته و ثابت کرده که 
در شخصیت چرچیل می توان تاثیرعمیق ادبیات و تئاتررا به وضوح دید.

به نوشته جاناتان رز، چرچیل (۱۸۷۴-۱۹۶۵) روزنامه نگار بی باکی بود 
که در تمام پستهای حکومتی خوش درخشید و به عنوان قهرمان مد روز 

شد!
چرچیل  و  سیاستمدار  چرچیل  میان  فرقی  توان  نمی  نویسنده،  گفته  به 
تاریخی  بزرگ  داستان های  دادن  قرار  با  یافت.نویسنده  ادیب  و  نویسنده 
در کنارتصمیمات سیاسی چرچیل، تاثیراین دو را روی هم بررسی کرده 

است.
جاناتان رز بر اساس مدارک دست اولی که در کتاب رو می کند، سه روایت 
مشترک از چرچیل را در نقشهایی مانند سرباز، نویسنده و سیاستمدارب 
ه تصویر می کشد و چرچیل را در پس زمینه تئوری «مردان بزرگ تاریخ» 

قرار می دهد.
جاناتان رز در این کتاب معتقد است شخصیت چرچیل بر اساس کتابهایی 
به  خصوصی  به  عالقه  تاریخ  بخش  در  است:  کرده  پیدا  شکل  خوانده  که 
کتب و نویسندگانی که در موضوع امپریالیست جهانی قلم زده اند، داشت و 
در بخش رمان  تحت تاثیر نویسنده انگلیسی هربرت جورج ولز خالق رمان 
های علمی-تخیلی قرن ۲۰ بود و در بخش نمایشنامه کارهای جرج برنارد 

شاو را دوست داشت و از آنها تاثیر پذیرفت.
به نوشته جاناتان رز، چرچیل مادرزادی بدخلق بود و البته به همواره به 
هر نوع محدودیت لگد می زد و جلو می رفت. فردی مطلع و نویسنده ای 
از  بعد  و  کرد  می  معاش  امرار  هم  نویسندگی  راه  از  که  بود  کوش  سخت 
خواندن، آنچه از قبل در ذهن داشت را پاالیش می کرد؛ به صورت غریزی 

در رفتار سیاسی به لیبرالیسم معتقد بود و مطابق آن رفتار می کرد.
سترگ  های  نوشته  خروجی  از  توان  می  را  چرچیل  سیاسی  دیدگاه 
پدیدآمده وی دنبال کرد و رمان ها، خاطرات، بیوگرافی و تاریخ، مکمل این 
نویسد: «یک  به مادرش می  نامه ای  رابطه در  موضوع است. او در همین 
مرد برای مرد شدن با کاری  که انجام می دهد خیلی موفق نمی شود، بلکه 
با آنچه که هست و آنهم از روی شخصیت و اصالتش قله های موفقیت  را 

در می نوردد.»

قلم  که  جایی  تا  شود  می  دیده  نوشته هایش  در  اغلب  واقعیت  و  قصه 
توانایش وی را برنده جایزه ادبی نوبل ۱۹۵۳ می کند. 

روایت  رز  جاناتان  و  بود  خود  سیاسی  شعارهای  زندانی  اغلب  چرچیل 
صریحی از چرچیل به عنوان ستاره پر سر و صدای درام سیاسی تاریخ 
امپراطوری بریتانیا در این کتاب ارائه داده است، فردی که روزگاری اسیر 
حزب  به  ورود  مدتی  از  پس  کرد،  فرار  شد،  جنوبی  افریقای  در  جنگی 
محافظه کار، به حزب لیبرال پیوست، در ۶۵ سالگی نخست وزیر و وزیر 
دفاع شد، جنگ جهانی دوم را هدایت کرده و با روزولت رفاقت استواری 
رهبر  ولی  داده  دست  از  را  قدرت  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  کرد،  برقرار 
و  امریکا  با  متحدی  جبهه  شوروی  و  کمونیسم  علیه  ماند،  باقی  مخالفان 
شد.  برکنار   ۱۹۵۵ و  شده  وزیر  نخست   ۱۹۵۱ در  دوباره  کرد،  ایجاد  غرب 
هند  استقالل  مخالف  داشت،  را  مجلس  پدر  لقب  مرگ  زمان  تا  پارلمان  در 
بود، دخالت سلطنت در سیاست را کم کرد و در پایان در سال ۱۹۶۵ بعد از 

خونریزی مغزی در ۹۰ سالگی در گذشت.

رئیس داوران جایزه شعرسال انگلیس:

  شاعران امروز،صحبت با مردم را رها 
کرده و با همدیگرحرف می زنند!

انگلیس،   ۲۰۱۴ شعر  برای  فوروارد  به  موسوم  جوایز  داوران  هیئت  رئیس  پکسمن  جرمی 
ضمن اعالم اسامی فینالیستها سطح کیفی مجموعه های امسال را وقت گیرانه توصیف کرد 

و گفت شاعران «قانونگذاران نادیده گیر جهانند».
پکسمن، شاعران را «قانونگذاران نادیده گیر جهان» نامید و لحظه خلق شعر توسط آنها را 
بهترین زمان کامیابی یک شاعر خوشحال با بهترین عقیده تلقی کرد. البته وی افزود شعر 
نوعی هنر است که در بی ارتباطی خود سرگردان بوده و شاعران امروز صحبت با مردم را 

رها کرده و با همدیگر حرف می زنند!
 Forward Prizes for Poetry وی در حال اعالم اسامی فینالیستهای جایزه شعر سال انگلیس
پیشنهاد کرد تا قبل از عمومی شدن مجموعه های شعری، شاعران توضیح دهند که چرا فالن 
زبان و فالن واژگان را برای مجموعه خود انتخاب کرده اند.در بخش جایزه ۱۰ هزار پوندی 
جان   ، باران)  گنبدی  جهان  و  همه  مجموعه  برایس(با  کولت  آثار  شعر،  مجموعه  بهترین  به 
هوگو  و  فضیلت)،  شب  مجموعه  گالک(با  لوئیس   ، نفس)  یک  همه  شعر  برنساید(مجموعه 

ویلیامز(مجموعه شعرمن عروس را می شناختم) به مرحله نهایی راه یافتند.
همچنین در بخش جایزه ۵ هزار دالری برای بهترین مجموعه شعری که اولین بار چاپ شده ، 
نیال  روشنایی)،  بنسون(مسافران  فیونا  سیاه)،  کشور  مجموعه  بری(با  لیز  مانند  هایی  نام 
در  آرامش  پاورز(سرودنامه  کوین  بازی)،  آتش  گارلند(اختراع  بئاتریس  مد)،  و  کمپل(جزر 
گرون-تو-مالونی)  بنام  سریالنکا!  درباره  شعری  (مجموعه  روینتیران  ویدیان  و  مبارزه) 

در لیست فینالیتسها دیده می شود.
اما در بخش تک شعر که به برنده ۱۰۰۰ پوند جایزه می دهند، می توان نام هایی مانند تیم 
نوالن، دنیس ریلی، استفان سانتوس، جک آندروود، جفری واینرایت را یافت.جایزه فوروارد 
برای شعر که سال ۱۹۹۱ توسط ویلیام زیگهارت با هدف کشف اشعار جدید زبان انگلیسی در 
انگلیس و ایرلند پایه گذاری شد و انجمن هنر انگلیس، بنیاد جان الرمن از جمله اسپانسرهای 
تام  جمله  از  ادبی-شعری  جایزه  این  گذشته  سالهای  برندگان  از  برخی  هستند.  جایزه  این 

گان، سیموس هنی، آلیس اوسوالد، تد هاگز، کارول آن و کاتلین جیمی را می توان نام برد.
قرار است سی  ام سپتامبر ۲۰۱۴ (۸ مهر۱۳۹۳) برندگان نهایی اعالم شوند.

************
توقف فروش کتابهای شنیداری توسط 

بزرگترین کتابفروشی امریکا
شنیداری  کتب  فروش  جوالی  اول  از  کرد  اعالم   (Barnes & Noble)بارنزاندنوبل

(Audiobooks) را به صورت کنونی متوقف خواهد کرد.
قبل  تا  خواستند  مشتریان  از  مطلب  این  اعالم  ضمن  امریکا  کتابفروشی  بزرگترین  مدیران 
نشوند. مشکل  دچار  تاریخ  این  از  بعد  تا  بگیرند  پشتیبان  خود  های  فایل  از  جوالی  اول  از 
بودند.  زده  شگفت  بارنزاندنوبل  توسط  شنیداری  کتب  فروش  نحوه  از  مردم  از  بسیاری 
کار صوتی کردن کتابهای بارنزاندنوبل توسط کمپانی Overdrive صورت می گرفت و این 
و  کنسول  از  صوتی،  فایل های  به  دادن  گوش  برای  تا  بود  مجبورکرده  را  خریداران  کمپانی 
اپلیکیشن اختصاصی آنها(Overdrive Media Console App) استفاده کنند و کاربری که 
باعث  موضوع  این  و  بخرد  جداگانه  را  آن  تا  می شد  مجبور  نداشت  اختیار  در  ابزاری  چنین 
نارضایتی اغلب مشتریان بارنزاندنوبل شده بود که باید هزینه ای اضافی برای این کار می 

پرداختند.
ماری الن کیتینگ ازمسووالن اجرایی بارنزاندنوبل گفت قراراست تا به طور کامل و مستقل 
همین  به  و  بگذارند  کنار  را  شرکا  و  شوند  شنیداری  کتب  کار  و  کسب  وارد  راسا  خودشان 

خاطر استراتژی کنونی همکاری با Override را کنار می گذارند.
استراتژی فروش نسخه شنیداری کتابها در بارنزاندنوبل متفاوت از آنچه آمازون از طریق 

کمپانی متعلق به خود بنام Audible می فروشد، بود.
در  دالر  میلیارد   ۱٫۶ معادل   (Audiobooks) شنیداری  کتب  فروش  صنعت  تجاری  چرخه 
سال است و تولید کتب شنیداری از ۴۶۰۲ عنوان در سال ۲۰۰۹ به ۱۳۲۵۵ عنوان در سال ۲۰۱۲ 

رسید که این روند صعودی همچنان ادامه دارد.
شماره یک بازار کتب شنیداری کمپانی Audible با مالکیت آمازون است که سهم خود از این 
بازار را در سال ۲۰۱۲ تا ۳۳ درصد افزایش داده است و با تبدیل ۲۶ هزار کتاب به فایل های 
شنیداری، اکنون هر ماه بیش از ۱۰۰۰ کتاب را تبدیل می کند که آن را با تکنولوژی های جدید 
سازگاری داده و اگر فایل الکترونیکی کتاب را بخرید می توانید هم زمان فایل صوتی را به 
صورتی روایی گوش کنید و ادامه داستان را دفعه بعدی از همان جایی که متوقف شده دنبال 
کنید در حالی که کتب شنیداری بارنزاندنوبل این گونه نبود و با توسعه کیندل آمازون، کتب 
رضایت  کاربران  کارآتر شده و  بهتر و  حرکت هستند،  حال  که در  کاربرانی  شنیداری برای 

بیشتری از آمازون در مقایسه با بارنزاندنوبل پیدا کرده اند.
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  چرا این بانوی سوئدی 
مهمترین جایزه ادبی 

کودکان جهان به ارزش 
۷۵۰ هزار دالر را برد؟

نویسنده سوئدی کتاب کودکان، برنده 
در  کودکان  ادبی  جایزه  ارزش ترین  با 
جهان به ارزش ۵ میلیون کرون سوئد 
جایزه  و  شده  دالر  هزار   ۷۴۸ معادل 

خود را دریافت کرد.
دوشنبه  روز  استکهلم  بزرگ  تاالر 
موسوم  جایزه  اهدای  مراسم  شاهد 
باربرو  خانم  به  لیندگرن»  «آسترید  به 
نخستین  ساله   ۷۷ باربرو  بود.خانم 
را  ماتیاس»  «تابستان  بنام  خود  کتاب 
 ۱۹۶۵ سال  در  خودش  تصویرگری  با 
منتشر کرد. وی نویسنده ای پرکار در 
انواع و اقسام سبک های ادبی است که 
کتاب  سه  یا  دو  سالی  متوسط  طور  به 

منتشر کرده است.
تحسین  ضمن  داوران  هیئت  عضو   ۱۲
لقب  وی  به  باربرو  خانم  ادبی  سبک 
کردند  تاکید  و  دادند  ادبی»  «پیشگام 
به  خود  ماجراهای  شرح  برای  وی 
و  زبان  از  خاصی  ظرافت  و  دقت 
روان شناسی بهره برده است. وی نه 

جوانان  برای  را  مصور  کتابهای  تنها 
جانی  کودکان  اشعار  به  کرد،  زنده 

رمان  با  را  جوانان  و  بخشید  دوباره 
و  ساخت  مجذوب  خود  واقعی  های 
به  را  مرگ  و  زندگی  مرموز  طبیعت 

آنها آموخت.
نویسنده  بنام  لیندگرن  آسترید  جایزه 
سوئدی که در سال ۲۰۰۲ درگذشت، بنا 
به  سو  بدین   ۲۰۰۳ سال  از  و  شد  نهاده 
بهترین نویسنده، تصویرگر و داستان 
می  داده  جایزه  کرون  میلیون   ۵ گو 

شود.

بهترین رمان های جهان از نگاه گاردین

چرا بایـــــــد 
کالسیـــك ها 
را خـــــــواند

فهرست  پیش  سال   ۱۰ گاردین  روزنامه 
حاال  و  کرد  منتشر  را  جهان  برتر  رمان   ۱۰۰
به  دیگر  نگاهی  با  دوباره  سال   ۱۰ از  پس 
یك  هفته  هر  جهان،  در  زبان  انگلیسی  آثار 
می کند.  معرفی  خوانندگان  به  را  برتر  رمان 
را  بسیاری  برتر،  رمان   ۳۰ این  بین  از  شاید 
خوبی  فرصت  روزها  این  باشید.  نخوانده 
است.  اینچنینی  فهرست های  مرور  برای 
حتی  اگر  و  بزنید  کتاب  نمایشگاه  به  سری 
بخش  در  نیافتید،  را  آن  شده  ترجمه  نسخه 
پیدا  را  آن  اصلی  نسخه  خارجی  کتاب های 
را  اصلی  زبان  به  متن  خواندن  لذت  و  کنید 

تجربه کنید.
بانیان،  جان  نوشته  زایر  سلوك  و  سیر 
نخستین رمان این فهرست، یکی از مهم ترین 
انگلیسی  زبان  ادبی  آثار  تاثیرگذارترین  و 
خارج  چاپ  چرخه  از  هرگز  کتاب  این  است. 
نشده و تا امروز به بیش از ۲۰۰ زبان ترجمه 
یك  درباره  کتاب  این  موضوع  است.  شده 
الهام  او  به  خواب  در  که  است  مسیحی 
می کند  زندگی  آن  در  که  شهری  از  می شود 
بگردد. آسمانی  شهر  دنبال  به  و  کند  سفر 

رابینسون  فهرست  این  برتر  رمان  دومین 
لقب «پدر  که  است  دفو  دانیل  نوشته  کروزو 
ارمغان  به  دفو  برای  را  انگلیسی»  رمان 
آورد. بسیاری از مورخان این اثر را سرآغاز 
می دانند  مردن»  یا «رمان  بورژوایی»  «رمان 
که بستر تاریخی قرن هفدهم، وقوع انقالب 
و  سرمایه داری  دوران  آغاز  و  صنعتی 

استعماری را استادانه تصویر کرده است.
یکی  سویفت،  جاناتان  اثر  گالیور  سفرهای 
انگلیسی  ادبیات  کالسیك  و  ماندگار  آثار  از 
و  انسان  طبیعت  بر  هزلی  همچنین  و 
است  روزگار  آن  ماجراجویانه  داستان های 

که در جایگاه سوم قرار دارد.
فهرست  این  برتر  رمان  چهارمین  کالریسا 
رمان  پدر  ریچاردسون،  ساموئل  نوشته 
صفحه،   ۱۵۰۰ در  روانشناختی  و  تحلیلی 
رابرت  به  کالریسا  دلباختگی  روایت 

جذاب ترین  از  یکی  را  الولس  است.  الولس 
ضدقهرمان های ادبیات انگلیسی می دانند.

رتبه  در  فیلدینگ  هنری  نوشته  جونز  تام 
ماجراهای  از  است  درخشانی  اثر  پنجم، 
الگوی  هنوز  که  سرراهی،  کودکی  زندگی 

بسیاری از داستان های بلند انگلیسی است.
نوشته  شاندی  تریسترام  عقاید  و  زندگی 
الرنس استرن، در هفت جلد و در قالبی طنز 
آمیز نوشته شده است. این اثر در رتبه ششم 
فهرست است و در آن هر یك از شخصیت ها، 
نمایانگر بخشی از زندگی خصوصی استرن 

و افرادی است که با آنها در ارتباط بوده.
اما اثر جین آستین ، فرانکشتاین ماری شلی 
سرگذشت   ، پیکاك  الو  توماس  ابی.  نایتمر 

آرتور گوردون پیم. ادگار
آلن پو، سیبیل، بنجامین دیزراییلی. تاپ های 
کتابی  دوازدهمین  هستند.  لیست  این  بعدی 
برترین  عنوان  به  گاردین  نویسندگان  که 
جین  کتاب  کرده اند  انتخاب  جهان  رمان های 
بلندی های  است.  برونته  شارلوت  اثر  ایر، 
نوشته  بازار  یاوه  برونته،  امیلی  بادگیر 
چارلز  اثر  کاپرفیلد  دیوید  و  تکری  ویلیام 

دیکنز، در رتبه های بعدی هستند.
ترجمه  به  زیادی  عالقه  مترجمان  چه  اگر 
جوایز  برنده  کتاب های  یا  روز  کتاب های 
همچنان  گاردین  لیست  اما  دارند،  جهانی 
که  می کند  پیدا  ادامه  کتاب هایی  معرفی  با 
بوده ایم.  آن  مخاطب  نوجوانی مان  در  شاید 
لتر  اسکارلت  به:  می توان  آثار  این  جمله  از 
نوشته  دیك  موبی  هاوتورن،  ناتانیل  نوشته 
هرمان ملویل، آلیس در سرزمین عجایب اثر 
لوییس کارول، سنگ ماه نوشته ویکی کالینز 
اشاره  می آلکوت  لوئیسا  اثر  کوچك  زنان  و 

کرد.
میدل مارچ نوشته جورج الیوت، راه زندگی 
ماجراهای  ترولوپ،  آنتونی  نوشته  امروز 
ربوده  فرزند  تواین،  مارك  اثر  فین  هاکلبری 
سه  استیونسن،  لویی  رابرت  نوشته  شده 
مرد دریك قایق اثر جروم کی. جروم، نشانه 
تصویر  دویل،  کانن  آرتور  نوشته  چهار 
گراب  وایلد،  اسکار  نوشته  دوریان گری 
جود  گیسینگ،  جورج  اثر  جدید  استریت 
سرخ  نشان  و  هاردی  توماس  نوشته  گمنام 
آخر  برتر  رمان   ۱۰ کرین،  استفان  اثر  دلیری 

این فهرست هستند.
را  فهرست  این  هفته  هر  گاردین  روزنامه 
ادامه خواهد داد و رابرت مك کرام توضیحات 
دالیل  رمان،  مضمون  درباره  جامعی  تقریبا 
ویژگی های  همچنین  و  آن  انتخاب  و  اهمیت 

برجسته نویسنده می نویسد.

رابرت هریس، رمان نویس انگلیسی:

  چرا تونی بلر "خودمسیح پندار"، 
سیاست را رها کرد؟

صمیمی  دوستان  از  یکی  و  انگلیسی  مطرح  نویس  رمان  هریس،  رابرت 
عرصه  از  خروج  خاطر  به  را  بریتانیا  اسبق  وزیر  نخست  بلر،  تونی 
سیاست و استراحت به سبک ثروتمندان بریتانیایی در کتاب روح، مورد 

انتقاد قرار داده است.
به نقل از گاردین، رابرت هریس درباره بلر می گوید: وی یک خود شیفته 

مبتال به «خود مسیح پنداری» است که زندگی بسیار غم انگیزی دارد. 
مورد  (سابق)  دوست  و  داشته  پرفروشی  آثار  که  معروف  نویسنده  این 
ترک  خاطر  به  را  وی  اوست،  فعلی  سرسخت  منتقد  البته  و  بلر  اعتماد 
با  کردن  تبانی  و  وزیری  نخست  از  استعفا  محض  به  انگلستان  پارلمان 

ثروتمندان آمریکایی مورد سرزنش قرار داده است. 
وی در آخرین حمله خود به رهبر سابق حزب کارگر انگلستان، او را با لرد 
مندلسون که در عین ساده زیستی با جمعیت عظیمی از فوق ثروتمندان 

نیز معاشرت می کرد مقایسه کرده است. 
 The Ghost) هریس، روزنامه نگار سیاسی سابق و نویسنده کتاب روح
) است (کتابی مرکب از خیال و واقعیت که بعد ها به فیلمی درباره نخست 
وزیر اسبق بریتانیا تبدیل شد) وی را در حال محاکمه به خاطر جنایات 

جنگی در دادگاه کیفری بین الملل به تصویر می کشد. 
توتال  خبرگزاری  به  بلر  زندگی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  هریس 
نظر  به  گستاخانه  شاید  یافتم،  انگیز  غم  را  وی  بسیار  گفت:  پالیتیکس 
مرد  یک  بتواند  انگیزی  غم  عنصر  هیچ  که  کنم  باور  توانم  نمی  اما  برسد 
نسبتا جوان (به لحاظ سیاسی) را وادار کند خود را از عرصه دموکراسی 

انگلستان به شیوه بلر خارج کند. 
چرا که او می توانست یکی از مشاغل رده باالی قرن نوزدهمی را از آن 
خود کرده و به عنوان وزیر امور خارجه جدید و یا شاید حتی به عنوان 
رهبر تازه حزب کارگر، به عرصه سیاست بازگرداند، اما وی به همه این  
معروف است که می گویند، بسیاری از سیاستمدارانی که بیش از ۶ یا ۷ 
سال در منصب خود می مانند و به امر سیاست می پردازند دیوانه شده، 
به عضویت یکی از کلوپ های عجیب و غریب در آمده و از واقعیت فاصله 

می گیرند. مناصب پشت کرده و از دنیای سیاست بریتانیا خارج شد. 
من نمی فهمم چطور ممکن است کسی که طعم این نوع نقش را چشیده، 
و برای آن مبارزه کرده است؛ حاال به همین سادگی به آن پشت کند. وی 
افزود: چه کسی می توانست تصور کند، که بلر روزی به یکی از متحدان 
صمیمی جرج بوش تبدیل شده و به ریختن بمب بر سر مردم تمایل نشان 
دهد و یا تا این حد به مال اندوزی عالقمند شده و به این سبک عجیب با 
به  خصوصی  با جت  کرده و  تفریحی مالقات  قایق  سوپر میلیاردرها در 

این سو و ان سوی دنیا رود؟
منظورم این است که شاید افراد باهوش تر از من بتوانند دلیل این کارهای 
می  را  او  سالهاست  که  کسی  عنوان  به  حداقل  من  اما  کنند،  درک  را  بلر 
شناسم اصال نمی توانم دلیل کارهای این روزهای او را درک کنم. نه فقط 
من بلکه بسیاری از افراد که او را به خوبی می شناختند هم از درک این 

موضوع عاجزند.
معروف است که می گویند، بسیاری از سیاستمدارانی که بیش از ۶ یا ۷ 

سال در منصب خود می مانند و به امر سیاست می پردازند دیوانه شده، 
به عضویت یکی از کلوپ های عجیب و غریب در آمده و از واقعیت فاصله 

می گیرند. 
پنداری  منجی  خود  یا  شیفتگی  خود  از  هایی  نشانه  کنم  می  فکر  من  اما 
در  تونی بلر وجود داشت که ما آن زمان درک نمی کردیم و همین خود 
بزرگ بینی ها سبب شده بود که وی در آن دوره تاریخی انگیزه بسیاری 

از کارها را داشته باشد. 
هریس ادامه داد که مندلسون هنوز هم با فقرا و گدایان در ارتباط است. 
او به مجله گفت: وی نماد واقعی ساده زیستی و صرفه جویی است که 
من تا کنون به عمر خود دیده ام. سبک زندگی او و ارتباط صمیمانه اش با 
فقرا و افرادی از طبقه های پایین و متوسط جامعه باید با زندگی افرادی 

چون بلر مورد مقایسه قرار بگیرد.
که  است  روانی  بیماری  نوعی   Messiah Complex یا مسیح   (کمپلکس 
فرد بیمار تصور می کند منجی بشریت است و دچار نشانگان خود بزرگ 
بینی و یا هذیان بزرگی و عظمت می شود. عالئم این بیماری بسیار شبیه 

به بیماران دارای اختالالت دوقطبی و اسکیزوفرنی است.)
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سینما و تئاتر
 در بیستمین سالگرد اکران «پالپ فیکشن» پخش مجدد آن در کن 
، فستیوالی که این فیلم ابتکاری کوئن تین تاران تینو ابتدا دو دهه 
جایزه نخست موسوم به نخل طالیی  پیش در آن پخش و برنده 
و  گذار  تاثیر  فیلم  این  به  را  بایسته  و  وسیع  و  تازه  توجهی  شد، 
در  تینو  تاران  خود  حضور  البته  و  است  کرده  معطوف  ماندنی 
شهر  این  در  خرداد   ۴ تا  اردیبهشت   ۲۴ از  که  کن  اخیر  فستیوال 
همیشه آفتابی در جنوب فرانسه برگزار شد، بر ابعاد این اهمیت و 
جذابیت های کار افزود. نه فقط تاران تینو که اینک ۵۲ سال سن 
دارد و در سال ۱۹۹۴ پدیده جدید فیلمسازی آمریکا و دنیا به شمار 
شیفتگی  و  درون  کودک  شدن  مسن  رغم  به  نیز  اینک  و  آمد  می 
غریبش به نمادهای کالسیک و مشهور سینما را کودک وار حفظ 
هم  فیکشن»  اول «پالپ  نقش  زن  بازیگر  تورمن  اوما  بلکه  کرده، 

که در دوگانه «بیل را بکش» نیز برای تاران تینو ایفای نقش کرد، 
در کن حضور یافت و مدیران کن با استفاده از این فرصت مغتنم 
از این دو هنرمند معروف خواستند که جایزه نخل طالی امسال 
را که به نوری بیلنگ جیالن از ترکیه و فیلم تازه او به نام خواب 
زمستانی تعلق گرفت، به این فیلمساز اهدا کنند و آنها هم این کار 

را انجام دادند.

*مشهورترین و بهترین
تاران تینو طی ۲۰ سال سپری شده به یکی از شناخته شده ترین 
فیلمسازان دنیا تبدیل شده و در این حد فاصل کارهای خبرساز 
دیگری مثل «جکی براون» (۱۹۹۷)، «لعنتی های بی آبرو» (۲۰۰۹) 
و «ژانگوی آزاد شده» (۲۰۱۱) را نیز ارائه کرده اما «پالپ فیکشن» 
که جایزه اسکار برترین سناریوی اوری ژینال سال ۹۴ را هم برد، 
هنوز مشهورترین و بهترین کار تاران تینو است و می توان و باید 

از چند منظر به آن نگاه کرد.

*نامداران مدیون «او»
این عادت تاران تینو است که با اکثر فیلم هایش بارویکرد به یک 
ستاره محبوب گذشته که از یادها رفته او را زنده و از نو مطرح 
کند و در پالپ فیکشن نوبت به جان تراولتا رسید که از ایام شکوه 
«تب شنبه شب» در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دوران پولسازی اوایل دهه 
۱۹۸۰خود فاصله گرفته و حتی فیلم های دوگانه خانوادگی او با 
«الی شیدی» هم از خاطرها رفته بود «پالپ فیلکشن» او را از نو 

به یک سوپر استار و حتی بزرگتر از گذشته تبدیل کرد و هر چه 
تراولتا در این بیست سال بدست آورده، مدیون همان احیا و رل 
فوق العاده اش در پالپ فیکشن در هیئت یک گانگستر عجیب است 
دیگر  با  مقابل  در  جکسون-و  ال  ساموئل  همکارش-  کنار  در  که 
آدم بدهای قصه شامل بروس ویلیس حتی از متالشی کردن مغز 
آدم ها درون یک اتومبیل ابایی ندارد. تاران تینو این تجربه را با 
پم گریر سیاهپوست در «جکی براون» و دیوید کارادین در «بیل 
دوست  را  کسی  های  نمایش  او  بود  کافی  و  کرد  تکرار  بکش»  را 
داشته و کارش را در گذشته دیده و تحسین کرده باشد و در آن 
صورت در متن یکی از قصه هایش وی را پس از سال ها از نو بر 

تارک سینما می نشاند.

*نمادها و تیپ ها
جدا از این وجه باید متذکر شد «پالپ فیکشن» فراتر از «سگ های 
انباری» که دو سال زودتر و به سال ۱۹۹۲ اکران شد و از آن مالیم 
تر و جذاب تر بود، و چهره و وجهی تازه به سینمای گانگستری 
و ژانر پلیسی افزود و فیلمساز طی آن به گونه ای عجیب و جالب و 
جدید به این کارها نگریست .داستان او تابع منطق نبود و فقط از 
نمادها و پزها و تیپ های مختلف شکل می گرفت و آدم ها بیشتر 
از حقیقی بودن حاصل رویاسازی خالق فیلم و نتیجه این تفکر و 
سوال بودند که اگر آدم ها و ستاره ها با لحظه زندگی کنند و هیچ 

چیز دیگری برایشان مهم نباشد چه چیزهایی روی خواهد داد.

*مشتی آدم گیچ
سبب  به  فیکشن»  «پالپ  وامدار  ای  گونه  به  سینما  دنیای  اگر 
عوض کردن فرهنگ سینما و شروع حرکت آن در عصر موسوم 
به پست مدرن بر پایه های این فیلم است ، تاران تینو هم مدیون 
کن و مدیران آن است که ۲۰ سال پیش در یک شگفتی بزرگ و در 
واقعه ای که اصال پیش بینی نمی شد ، جایزه بهترین فیلم را به 
این کار تاران تینو اعطا کردند. این فیلم از پدیده های کن ۱۹۹۴ 
کرد  فکرمی  کسی  کمتر  اما  نیست  خصوص  این  در  شکی  و  بود 
که نخل طال را هم به آن بدهند و این به سبب اصول غیر متعارف 
قصه آن و وفور آدم های کم ارزش و بی هدف در فیلم و جوالن 
مشتی آدم گیج در بطن قصه ای سرشار از وقایع لحظه ای و فاقد 

منطق بود.

*جوری دیگر
اما تاران تینو که به صورت یک فیلمساز غیر معروف و تازه کار 
موفق  کار  حقیقی»  «عشق  سناریوی  نگارش  پیشینه  رغم  به  و 
سال  مطرح  فیلم  بالفطره»  «قاتالن  و  اسکات  تونی   ۱۹۹۳ سال 
از  برخاسته  عظیم  شهرت  با  بود،  آمده  کن  به  استون  اولیور   ۹۴
اعتبار  و  شهرت  اوج  به  جشنواره  آن  در  فیکشن»  پیروزی «پالپ 
رسید و دنیای او جور دیگری شد. این اتفاق در چهل و هفتمین 
فرصتی  هفتم  و  شصت  دوره  در  امسال  و  گرفت  شکل  کن  دوره 
جشنواره  این  مسووالن  حتی  و  تینو  تاران  تا  آمد  پیش  مساعد  
نگاهی مجدد به غوغای ماندگار بیست سال پیش بیندازند و ببینند 
منتقدان  و  نگاران  روزنامه  حتی   . است  داده  رخ  چه  حقیقتًا  که 
فیلم نیز در آن زمانه که هنوز اینترنت به یک اپیدمی تبدیل نشده و 
حضور وسیع در جشنواره ها و دیدن فیلم پشت فیلم و روزی ۲۰ 
ساعت زیستن در محیط کن یک الزام بود و بر خالف امروز از راه 
دور نمی شداین فستیوال را رویت و کنترل کرد. برخوردی جدی 
تر و برخاسته از تعهدی بیشتر با این فستیوال و با هر یک از فیلم 
های عمده آن داشتند و نمی خواستند فقط از سر رفع مسوولیت و 
از روی تظاهر اعالم نظر کنند. تاران تینو در عین اینکه محصول 
افکار به شدت شیفته وار خود از سینمای دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ 
و حتی قبل از آن بود، نتیجه و محصول زمانه ای هم به حساب می 

آمد که از آن یاد کردیم.

*جنون آسا
تاران تینو دوست داشت به فراخور عنوان «پالپ فیکشن»، قصه 
و  نکند  گم  و  گنگ  را  مسایل  بیهوده  و  بگوید  پسند  عامه  های 
انگیزه  اما  بودند  عادی  غیر  او  های  آدم  نزند.  پیچ  را  موضوعات 
بودند. تشخیص  قابل  نیز  آنها  آساترین  جنون   حتی  و  هایشان 

می شد به استدالل و عقل این آدم ها شک کرد اما نمی شد گفت 
که قصه پیش روی ما مشتی هزل گویی صرف در عین دل دادگی 
تاران تینو به احساس های گذرای روز و بسر سپردگی مطلق او 

به عشق های قدیمی و سوژه های محبوبش در سینما است .

*از سگ های انباری تا جکی براون
اوج این نماد و باالترین درجه این زندگی در لحظه و حرکت در 
مسیر آرزوهای غیر پایدار و به هم ریختن اوضاع از طریق ایجاد 
جذابیت های صوری،پالپ فیکشن است . تاران تینو در «سگ های 
انباری» بیش از حد بر گویش های تند و تاسف آور کاراکترهای 
خواه  زیاده  و  کرده  گم  هدف  گانگستر  پنچ  چهار  که  اش  اصلی 
در  و  بود  آزرده  را  تماشاگران  مسئله  همین  و  کرده  تکیه  بودند 
و  هایک  سلما  فوندا،  بریژیت  مثل  هایی  آدم  نیز  براون»  «جکی 
گانگسترهای  و  نیستند  رویایی  و  فهم  قابل  دونیرو  رابرت  حتی 
پیوسته  فیکشن  پالپ  در  جکسون  و  تراولتا  مانند  چند  هر  قصه 
به کج راهه می روند اما بیننده نمی تواند خط وربطی در قصه 
بیابد و همه چیز روی هوا است.تاران تینو در «پالپ فیکشن» با 
مرکزیت بخشیدن به کاراکتر تراولتا و حرکت در مسیر قصه ای 
همچنین  و  گیرد  می  شکل  جکسون  ال  ساموئل  و  او  گرداگرد  که 
آنان  پیرامون  اوماتورمن  مثل  توجه  قابل  کاراکترهایی  چیدن 
بیننده را متقاعد می کرد که این آدم ها برای برخی خشونت های 
ولو غیر عقالیی خود دالیل منطقی، الاقل از منظر خویش دارند.

*مرگ بر دیجیتال
«پالپ فیکشن» اضافه بر همه موارد فوق محصول زمانه ای است 
که فیلم ها در آن ابتدا همان فیلم و یک هنر محسوب می شدند و 
وجه تجاری و لزوم پولسازی آن به اصل حاکم تبدیل نشده و هر 
چیز دیگری زیر سایه آن محو نشده بود. تاران تینو با افتخار می 
گوید که فیلم های آن موقع بسیار اصیل تر از امروز بودند و حتی 
کار غیر متعارفی چون پالپ فیکشن هم در این تعریف می گنجد. 
وی در کن امسال گفت: من مفتخرم، زیرا پالپ فیکشن که امسال 
از  شد،  پخش  آن  اکران  سال  بیستمین  مناسبت  به  و  نو  از  کن  در 
معدود کارهای غیر دیجیتال امسال است . تا آنجا که من می دانم 
یک  سیستم  این  به  آن  پخش  دیجیتال و  با دوربین  ها  فیلم  گرفتن 
دیگر  بینم  می  که  متاسفم   . است  سینما  مرگ  مثابه  به  و  جنایت 
دیجیتال  چیز  همه  و  نیست  متری  میلی   ۳۵ های  فیلم  از  خبری 
شده است. این یعنی جنگ و تالش ما دوستداران سینمای اصیل 
و واقعی به شکست منتهی شده است و ما این نبرد را باخته ایم . 
درست مثل این می ماند که کاری مثل آثار تلویزیونی و سطحی 
پرده  روی  بر  اینچی   ۲۱ و  کوچک  ای  صفحه  جای  به  را  عادی  و 
بزرگ سینما پخش کنید. این همان قدر بی مسما و ظالمانه است.

*از هما ن آغاز
کن  در  بار  اولین  برای  پیش  سال   ۲۰ فیکشن»  است «پالپ  گفتنی 
مقابل تماشاگران عادی این جشنواره و البته منتقدانی در اندازه 
کارتی  مک  تاد  و  نیست)  حیات  قید  در  دیگر  راجرابرت (که  های 
که هنوز برای لس آنجلس تایمز می نویسد، در سالن المپیا واقع 
در مجموعه کن و به فاصله فقط چند متر تا مقر اصلی فستیوال 
یعنی کن پاله و البته به شیوه ۳۵ میلی متری پخش شد و همگان 
از همان آغاز فهمیدند دارند یک چیز متفاوت و غیر متعارف را می 
بینند. در عمل «پالپ فیکشن» مثل «لئون» فیلم مشهور و کالسیک 
رایان»  سرباز  «نجات  و  فرانسوی  بسون  لوک   ۱۹۹۴ سال  شده 
از  یکی  به  تبدیل  اسپیلبرگ  ۹۸استیون  سال  جنگی  کالسیک  فیلم 
یک  در  حتی  و   (۲۰۰۴ تا   ۱۹۹۴) مربوطه  دهه  آثار  ترین  شاخص 

مقطع زمانی ۲۰ ساله(۱۹۹۴ تا بحال) شد.

*باالتر از قرمز
تاران تینو که عاشق صحبت در باره ریشه ها و جذابیت های سینما 
و واقف به ژانرهای مختلف آن است، حتی در آن سال (۹۴) هم به 
و  پرداخت  حاضران  برای  فیکشن  پالپ  ی  ها  زیرساخت  تشریح 
البته نه به اندازه امروز، اما عشق اش را به سینما و هنری که از 
دیدگاه او اینک کمرنگ و محو شده، به حد کافی آشکار ساخت. 
کوت دازور و سواحل آن و جایی که فستیوال کن هر ساله پذیرای 
بهترین های سینما است . امسال فیلمی جدید از تاران تینو را در 
دستور کارش نداشت اما صحبت های او درباره پالپ فیکشن ۲۰ 
قدر  همان  فستیوال  این   ۱۹۹۴ دوره  در  اش  پیروزی  از  بعد  سال 
تازگی داشت. در آن سال خیلی ها بر این باور بودند که «قرمز» 
لوفسکی  کیش  کریستوف  معروف  گانه  سه  های  قسمت  از  یکی 
تجلیلی  توانست  می  این  و  برد  خواهد  را  طال  نخل  تبار  لهستانی 
بر دو قسمت قبلی این تریلوژی با نام های «سفید» و «آبی» و به 
باشد  هم  فرهنگی-اجتماعی  مجموعه  آن  کل  بر  گذاری  ارج  واقع 
تماشاگران  از  تعدادی  مثل  ژوری  هیات  اعضای  و  نشد  چنین  اما 
فستیوال مسحور پالپ فیکشنی شدند که خود از سه اپیزود شکل 
های  خشم  و  اجتماعی  انفجارهای  از  ای  لفافه  الی  و  گرفت  می 

فردی قرار داشت.

*در جستجوی تضاد آرا
صدا  را  تینو  تاران  جشنواره  پایانی  درشب  سال۱۹۹۴  در  وقتی 
کردند تا به روی صحنه برود و نخل طالی بهترین فیلم را بگیرد، 
و  آور  شرم   انتخاب  این  گفت:  و  خاست  بپا  تماشاگران  از  یکی 
شود،  عصبانی  که  این  جای  به  تینو  تاران   . است  تاسف  اسباب 
اصوًال  من  گفت:  حاضران  کل  به  خطاب  و  زد  لبخندی  آرامش  با 
وحدت  هدفم  و  سازم.  نمی  فیلم  جوایز  گونه  این  بردن  قصد  به 
بلکه  نیست  آنها  همه  نظر  جلب  و  تماشاگران  تمامی  به  بخشیدن 
بر عکس می خواهم تضاد آرای آنان را ببینم و بر اساس آن ببینم 
بازیگران  تمامی  از  باید  دارد.  اثری  چه  و  ایستاده  کجا  من  ایده 
کنندگان  توزیع  حامیان  که  اشتاین  وین  برادران  همچنین  و  فیلم 
شود،  توزیع  و  ساخته  فیلم  این  تا  کردند  کمک  و  هستند  فیلم  این 

تشکر می کنم.

*منتقداصلی
۲۰ سال بعد از آن شب فراموش نشدنی، تاران تینو هنوز با هاروی 
تماشاگران  کوشد  می  همچنان  و  کند  می  کار  اشتاین  وین  باب  و 
های  اندیشیدن  به  وادار  را  آنها  که  معنا  این  به  سازد،  متفرق  را 
او  این  بر  اضافه  کند  اش  انتخابی  های  سوژه  درباره  متفاوت 
سازد  می  خودش  برای  اول  درجه  در  را  آثارش  که  است  معترف 
و شدیدترین منتقد او، خودش است که دائمًا در آنها عیب یابی و 
از خود انتقاد می کند. او می افزاید : بله ، این فیلم ها جوابگوی 
به  که  تفاوت  این  با  است  آن  محصول  و  فیلمسازی  به  من  عشق 
جای مختص بودن آنها به خودم، همه مردم دنیا حق دارند که در 

صورت تمایل به دیدن فیلم ها بیایند.

*مرد پرنفرت در راه است
اما او از این که سناریوی جدید و در دست نگارش اش به نام «۸ 
مرد پرنفرت» زودتر از تمام شدنش به روی خطوط اینترنت رفته 
را  آن  و  است  عصبانی  شدت  به  بخوانند،  را  آن  توانند  می  همه  و 
خود  به  پشت  از  خنجر  و  هنرسینما  به  بخصوص  بزرگ  خیانتی 
می داند. با این حال او حاضر شد در کن امسال بخشی از همین 
سناریو را برای حاضران بازخوانی کند و بگوید که یکی از ستاره 
ها و بازیگران اصلی فیلمش ساموئل ال جکسون خواهد بود. در 
عین حال تاران تینو مدعی شد که احتمال دارد این قصه را نه به 

صورت یک فیلم بلکه به عنوان یک نمایش به روی صحنه ببرد!

*دیوانه تر از ما
تاران تینو این را هم ادعا می کند که طالب ارائه مجدد فیلم های 
قبلی اش روی CD و با اضافه کردن قسمت های حذف شده آنان 
و به واقع عرضه نسخه های طوالنی تر و کامل آنان نیست اما در 
آن  دوقسمت  و  داده  انجام  بکش»  را  فیلم «بیل  با  را  کار  این  عمل 
لعنتی»  ماجرای  کل   : بکش  را  عنوان «بیل  تحت  و  کرده  یکی  را 
روانه بازار کرده است «بیل را بکش» به واقع و از همان آغاز نیز 
چون  و  ای  دنباله  و  قسمتی  دو  کار  یک  نه  و  بود  واحد  فیلم  یک 
طوالنی شد، وی مجبور گشت آن را به دو قسمت تقسیم و در سال 
های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ اکران کند. او در کن متذکر شد که به احتمال و 
امکان اضافه کردن ۹۰ دقیقه از قسمت های حذف شده «ژانگوی 
آزاد شده» و ارائه مجدد آن به صورت یک فیلم ۳ ساعته و یا مینی 
در  را  تان  فیلم  وقتی  افزود:  او  اندیشد.  می  هم  ساعته   ۴ سریال 
استودیو هجوم  ارائه می کنید.مدیران  چهارساعته  کار  یک  قالب 
چهار  است؟  خبر  چه  که  زنند  می  هوار  و  گویند  می  و  برند  می 
وقتی  اما  کن.  کوتاهش  کن،  کوتاهش   ، است  زیاد  بسیار  ساعت 
یک سال بعد آن را به صورت یک مینی سریال چهار قسمتی یک 
ساعته به همان ها پس می دهی، چنان استقبال می کنند و سرو 
یک  در  و  نشست  یک  در  را  چهارقسمت  هر  که  شکنند  می  دست 
شب می بینند و کیف می کنند و حاضر نیستند تا شب بعدی صبر 

کنند . بله، ما با یک مشت دیوانه تر از خودمان طرف هستیم!

Time :منبع

درباره «پالپ فیکشن» به انگیزه بیستمین سال اکرانش و پخش مجدد آن در فستیوال کن امسال

پی آمدهای زندگی در لحظه
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سالروز  سیزدهمین  با  مصادف  خرداد)  ژوئن (۱۳  سوم 
درگذشت «آنتونی کوئین»، بازیگر نامدار سینمای آمریکا 
و ایفاگر نقش "حمزه" در فیلم «محمد رسول الله» است.

از   ۱۹۱۵ آوریل   ۲۱ کوئین»  اوکزاکا  رودولفو  «آنتونیو   
پدری ایرلندی و مادری مکزیکی در مکزیک به  دنیا آمد. 
و  شد  بزرگ  لس آنجلس  نزدیک  مناطق  از  یکی  در  وی 
مدرسه را زودتر از وقت موعد ترک کرد، اما قبل از اینکه 
وارد دنیای سینما شود، به نویسندگی و نقاشی مشغول 

بود.
منظور  به   و  بودند  پرجمعیت   بسیار  کوئین   خانواده  
لس آنجلس   به   درآمدتر  پر  کار  و  کسب   و  بهتر  زندگی  
دوران   کوئین   آنتونی   ترتیب   این   به   و  کردند  مهاجرت  
کودکی  خود را در آمریکا گذراند و خانواده اش  در شرق 

 لس آنجلس  اقامت  داشتند.
خرج   به   کمک   برای   کودکی   دوران   همان   از  آنتونی  
زود  بسیار  رو  همین   از  و  شد  کار  به   مشغول   خانواده  
عالقه   نمایش   کارهای   به   که   او  کرد.  ترک   را  دبیرستان  
دنبال   را  کار  این   گرفت   تصمیم   و  شد  تئاتر  وارد  داشت ، 
کند، اما برای  بازیگر دورگه ای  چون  او که  چهره  بیشتر 
مکزیکی  داشت  به  دلیل  آنکه  سفید پوست  بودن  و داشتن  
نژاد اروپایی  یکی  از ضرورت های  پیشرفت  بود، موفقیت  

در هالیوود کار دشواری  بود.
با این  حال  آنتونی  کوئین  در سال  ۱۹۳۶ توانست  نخستین  
فیلم  «قول   در  و  بیاورد  دست   به   را  خود  سینمایی   نقش  
در  و  کند  نقش   ایفای   الندرز  لیو  کارگردانی   به   شرف » 
کارگردان   دومیل »،  خوانده  «سسیل   دختر  با  سال   همان  

مشهور دوره  کالسیک  هالیوود آشنا شد و ازدواج  کرد.
در فاصله  بین  سا ل های  ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۷ آنتونی  کویین  در 
نقش های  درجه  دو و درجه  سه  به  ایفای  نقش  پرداخت  
او  خواسته های   باید  که   آنطور  نتوانست   کدام   هیچ   که  
را برآورده  کند و از همین  رو به  مدت  سه  سال  به  تئاتر 
برادوی  رفت  و در صحنه  تئاتر به  ایفای  نقش  پرداخت ، 
هم   باز  و  نبود  سینما  از  بهتر  اوضاع   هم   تئاتر  در  اما 

آنتونی  با تبعیض  نژادی  مواجه  شد.
در سال  ۱۹۵۱ و با ایفای  نقش  در فیلم  «نقاب  انتقام جو» 
«زنده باد  مشهور  فیلم   در  بازی   بازگشت .  سینما  به  
زبان ها  سر  بر  کویین   آنتونی   نام   تا  شد  باعث   زاپاتا» 
بیافتد. هرچند که  در آن  فیلم  مارلون  براندو بازیگر نقش  
اول  بود و آنتونی  کویین  نقش  برادر او را داشت  و برای  
توانست   او  بود  کازان »  «الیا  کارگردانی   به   که   فیلم   این  

اسکار نقش  دوم  را از آن  خود کند.
پس  از این  موفقیت ، آنتونی  توانست  در سال  ۱۹۵۶برای  
کارگردانی   به   زندگی»   «شور  فیلم   در  نقش   ایفای  
دست   به   را  اسکار  جایزه   دومین   لی »  مینه   «وینسنت  
موفقیت ها  این   اما  دوم .  نقش   برای   هم   باز  البته   آورد، 
باالخره  توجه  کارگردانان  و تهیه  کنندگان  مشهور سینما 
نقش های   کم کم   و  کرد  جلب   کوئین   آنتونی   سوی   به   را 

اول  به  این  بازیگر توانا واگذار شد.

در سال  ۱۹۴۶ آنتونی  کوئین  در فیلم  «زوربای  یونانی»  به  
کارگردانی  مایکل  کاکویانیس  ایفای  نقش  کرد و این  فیلم  

باعث  شهرت  بسیار زیادی  برای  آنتونی  شد.
وین،  جان   چون   ستارگانی   مانند  به   شاید  کویین   آنتونی  

کالرک  گیبل  و همفری  بوگارت  همواره  بازیگر نقش  اول  
و  ستاره   یک   عنوان   به   همواره   او  حال   این   با  اما  نبود، 
با  و  بود  مطرح   هالیوود  اول   سطح   در  سوپراستار  یک  
توجه  به  اینکه  در نقش های  متفاوت  با ملیت های  متفاوت  
ظاهر می شد، برای  بسیاری  از مردم  کشورهای  مختلف  

نقش هایش  جالب  توجه  بود.

وی با ایفای نقش حمزه در فیلم محمد رسول الله (ص) 
ایران  در  که  است  بازیگرانی  جمله  از  مختار،  عمر  و 

چهره ای شناخته شده و محبوب دارد.
به   همچنان   خود  عمر  روزهای   آخرین   تا  کویین   آنتونی  
در  نقش   ایفای   به   و  بود  احترام   قابل   بازیگری   عنوان  
 Avenging» فیلم های  متعددی  پرداخت.  آخرین  فیلم  او
Angelo» نام  داشت  که  محصول  سال  ۲۰۰۱ بود و مدتی  
 ۲۰۰۱ ژوئن   سوم   در  فیلم ،   این   در  نقش   ایفای   از  پس  

درگذشت.
به  می توان  سینما  جاودانه  بازیگر  این  آثار  دیگر  از 
سن سباستین»،  «توپ های  «باراباس»،  «انتقام»، 
«گوژپشت  مختار»،  «عمر  ابرها»،  روی  «راه رفتن 
رسول الله»،  «محمد  عربستان»،  «لورنس  نوتردام»، 
«قرارداد  یونانی»،  «زوربای  بنگر»،  را  کهر  «اسب 

مارسی» و «آخرین قطار گان هیل» اشاره کرد.
وی چهاربار نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر بود که 
دوبار در سال های ۱۹۵۳ برای «زنده باد زاپاتا» و ۱۹۵۷ 
سال  در  و  شد  آن  دریافت  به  موفق  زندگی»  برای «شور 

۱۹۹۶ دوربین طالی سینمای آلمان را گرفت.

سیزدهمین سالمرگ آنتونی کویین

بازیگری برای همه فصول
از گدار تا هیچکاک؛ 

فیلم هایی که هرگز رنگ 
اکران ندیدند

سینما دوستان اغلب درباره طرح و پروژه های بزرگ سینمایی 
هیچگاه  که  می کنند  صحبت  مطرح  سینماگران  کارگردانی  به 
ساخته نشدند، اما در این میان فیلم هایی نیز هستند که فراتر 
به  اما  شدند،  ساخته  حتی  و  رفتند  برنامه  و  طرح  مرحله  از 
استودیوهای  کارگردان ،   تصمیم  می تواند  که  گوناگون  دالیل 
روی  بر  هیچ گاه  باشد  مالی  و  حقوقی  مسائل  یا  و  فیلم سازی 

پرده نقره ای سینماها برای عموم مردم اکران نشدند.
اولین تجربه کارگردانی «جری لوئیس»، کمدین سرشناس با 
عنوان «روزی که دلقک گریه کرد» در سال ۱۹۷۲ ساخته شد 
که پس از تکمیل «لوئیس» تصمیم گرفت که این فیلم هیچگاه 
نمایش نیابد. «جری لوئیس»، بازیگر کمدی صاحب نام سینما 
در این فیلم در نقش یک دلقک آلمانی به نام «هلموت دورک» 
دالیل  به  دوم  جهانی  جنگ  جریان  در  که  است  کرده  بازی 
سیاسی در یک کمپ زندانی شده است و در آنجا برای کودکان 
می کند. «لوئیس»  اجرا  نمایش  گاز  اتاق های  به  ورود  از  پیش 
درباره این فیلم می گوید از ساخت این فیلم خجالت زده  شدم، 
فیلم  خوشحالم.  ببیند  را  آن  کسی  ندادم  اجازه  که  این  از  اما 

بسیار بسیار بدی بود!!

روزی که دلقک گریه کرد
«خاطرات اردوگاه»، مستندی به تهیه کنندگی «آلفرد هیچکاک» 
«سیدنی  کارگردانی  به  و  سینما  تاریخ  بزرگ  سینماگر   -
برنشتین» بود که در سال ۱۹۴۵ به حقایق تلخی پرداخت. این 
واقعی  صحنه های  قراردادن  کنارهم  و  تدوین  از  مستند  فیلم 
فیلمبرداری شده از اردوگا ه های مرگ نازی ها ساخته شد. این 
بود.  شده  گرفته  بریتانیا  ارتش  فیلم  واحد  توسط  صحنه ها 
این مستند چنان تاثیر گذار و وحشتناک بود که «هیچکاک» را 
که خود استاد سینمای ترس و دلهره و تعلیق بود را به شدت 
تحت تاثیر قرار داد و او برای یک هفته از استودیو فیلم سازی 
ناپدید شد و به افسردگی شدیدی دچار شد. در نهایت هیئت 
نفرت  و  انزجار  فیلم  نمایش  با  داشت  بیم  که  انگلیس  فیلم 
فراوانی از آلمان ها پس از جنگ جهانی ایجاد شود، تصمیم به 
عدم اکران فیلم گرفت. این فیلم در نهایت در سال ۱۹۸۴ برای 
هیچگاه  اما  یافت،  نمایش  برلین  فیلم  جشنواره  در  اولین بار 
اکران عمومی نیافت؛ گرچه هم اکنون نسخه ای از آن در سایت 

یوتیوب موجود است.

خاطرات اردوگاه
فیلم «دالور» اولین و آخرین تجربه «جانی دپ» پشت دوربین 
کارگردانی بود. این فیلم وسترن مدرن درباره مردی است که 
مقابل  می پذیرد  خانواده اش  برای  دالر   ۵۰۰۰ دریافت  ازای  به 
از  یکی  در  براندو»  فیلم «مارلون  این  در  شود.  کشته  دوربین 
ظاهر  فیلم  تهیه کننده  یک  نقش  در  نقش آفرینی هایش  آخرین 
سال  در  کن  جشنواره  در  فیلم  این  اولیه  نمایش  است.  شده 
۱۹۹۷ با بازخوردهای مناسبی رو به رو نشد و «جف اندرو» 
منتقد سینمایی این فیلم را "به شکل کسالت آوری کند و بسیار 
واکنش ها  این  از  که  دپ»  «جانی  خواند.  مؤابانه  خودشیفته  
حیرت زده  شده بود از اکران فیلم در سینماهای آمریکا و شبکه 

نمایش خانگی جلوگیری کرد.

دالور
«جول شندلر هریس» که یک روزنامه نگار بود، برای اولین بار 
داستان های «Uncle Remus» را جمع آوری کرد که حکایاتی 
ایزوپ  حکایات  چون  اخالقی  لحنی  با  آمریکایی  آفریقایی 
بود. این داستان ها با شخصیت های انسانی و حیوانی تجربه 
بسیار خوبی برای کمپانی دیسنی در تلفیق عکس و انیمیشن 
اما  بود.   ۱۹۴۰ دهه  در  جنوب»  «آوای  نام  به  انیمیشنی  در 

رنگین پوستان»  پیشرفت  ملی  «انجمن  سوی  از  انیمیشن  این 
دهه  اواخر  در  انیمیشن  این  شد.  برده داری  اشاعه  به  محکوم 
دیسنی  کمپانی  اعالم  بنابر  و  شد  جمع آوری  میالدی   ۱۹۸۰

هیچگاه مجددا برای عموم نمایش نخواهد یافت.
دست  خود  امروز  شهرت  به  اوراسل»  که «دیوید  این  از  پیش 
یابد و فیلم هایی چون «مبارز»، «کتابچه بارقه امید» و «اخاذی 
 I» نام  به  کمدی  فیلم  یک   ۲۰۰۴ سال  در  بسازد،  را  آمریکایی» 
نگاه  از  شکست  یک  که  کرد  تولید  را   «Heart Hackabees
 «Nailed» فیلم  سراغ  به  بالفاصله  و  شد  محسوب  منتقدین 
بود.  عجیب  روانی  اختالل  یک  به  مبتال  زنی  درباره  که  رفت 
بار  چهار  تولید  مراحل  اما  یافت  پایان  فیلمبرداری  نهایت  در 
به سبب مشکالت مالی متوقف شد و درنهایت به عدم توزیع 
و اکران فیلم منجر شد. «دیوید اوراسل» عنوان کرده که قصد 

ندارد در آینده این فیلم را به نمایش بگذارد.

موزیکال  فیلمی  داشت  قصد  که  بیستم  قرن  فاکس  کمپانی 
یک  «شِب  فیلم  اساس  بر  کشت؟»  را  بمبی  کسی  «چه  نام  به 
با  و  میر»  «راس  کارگردانی  به   ۱۹۷۰ دهه  در  سخت»  روز 
فیلمنامه ای از راجر ایبرت» تولید کند، بالفاصله پس از آگاهی 
و  کرد  جلوگیری  فیلمبرداری  ادامه  از  فیلمنامه  متن  از  کامل 
«راجر  البته  ماند.  ناتمام  همیشه  برای  سینمایی  پروژه  این 
ایبرت» در سال ۲۰۱۰ نسخه کامل از فیلمنامه «چه کسی بمبی 

را کشت؟» را در وب سایت شخصی اش منتشر کرد.

چه کسی بمبی را کشت؟
فیلمسازی  مدرسه  از  تازگی  به  که  اسفیرز»  «پنه لوپه 
نام  به  را  خود  بلند  فیلم  اولین  بود،  شده  فارغ التحصیل 
«داستان های عمو تام» با بازی «ریچارد پرایر» در سال ۱۹۶۹ 
بود  سفیدپوستی  ثروتمند  مرد  درباره  فیلم  داستان  ساخت. 
و  می شود  ربوده  سیاه پوست  مردان  از  گروهی  توسط  که 
مورد  آمریکایی ها  نژادپرستی  تاریخ  برای  نمادین  بصورت 
فیلم  و  یافت  پایان  فیلم  فیلمبرداری  می گیرد.  قرار  محاکمه 
به  فیلم  بازیگر  پرایر»  «ریچارد  که  بود  اینجا  و  شد  تدوین 
یک باره تمامی زحمات را به باد داد و سلولوئید فیلم را نابود 
از  پس  داشت  شدیدی  اختالف  همسرش  با  که  «پرایر»  کرد. 
درگیری با او تمامی سلولوئیدهای فیلم را پاره کرد. یک سال 
طول کشید تا بخش هایی از آن ترمیم شد و پس از آن به «بیل 
سرمایه گذاری  آن  مجدد  تدوین  برای  تا  شد  فروخته  کاسبی» 

کند، کاری که او هیچگاه انجام نداد.

داستان های عمو تام
حرفه  از   ۱۹۶۸ سال  در  اینکه  از  پس  گدار»  لوک  «ژان 
فیلمسازی خداحافظی کرد، خیلی زود به این عرصه بازگشت 
و با دو مستندساز به نام های «پنبیکر» و «لیکاک» برای ساخت 
مستندی سیاسی درباره آمریکا همکاری کرد. محصول نهایی 
دو  گدار  اما  گرفت،  نام  آمریکایی»  فیلم  «یک  همکاری  این 
و «پنبیکر»  گذاشت  تنها  فیلم  توزیع  امر  در  در  را  مستندساز 
ورشکستگی  اعالم  بودند  شده  بدهی  در  غرق  که  «لیکاک»  و 
فیلم  این  اما  کنند،  توزیع  و  اکران  را  فیلم  نتوانستند  و  کردند 
سوی  از  جدید  تدوین  با  سینمایی  جشنواره  چند  در  تنها 

«پنبیکر» با عنوان «یک فیلم پنبیکر» نمایش یافت.
شوکه  را  هالیوود  سالگی   ۲۳ سن  در  فونیکس»  «ریور  مرگ 
کرد و فیلم آخر او را در شرایطی نامشخص قرار داد. زمانی 
مواد  حد  از  بیش  مصرف  سبب  به   ۱۹۹۳ اکتبر   ۳۱ در  وی  که 
«خون  فیلم  در  را  خود  نقش  بیشتر  تقریبا  درگذشت،  مخدر 
کارگردانی  به  تیره»  «خون  بود.  رسانده  اتمام  به  تیره» 
به  که  است  زنی  درباره  هلندی  سینماگر  سلویزر»  «جورج 
با  می دهد.  دست  از  را  خود  همسر  هسته ای  آزمایشات  دلیل 
از  مانده  باقی  بخش های  بدون  پروژه  اتمام  که  این  به  توجه 
بازی «ریور فونیکس» غیرممکن به نظر می رسید پروژه فیلم 
لغو شد. «سلویزر» در سال ۲۰۱۲ این فیلم را در چند جشنواره 
سینمایی اروپایی نمایش داد اما اکران عممومی این فیلم برای 

همیشه غیرممکن خواهد بود.
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اگرچه فوتبال در سال ۱۹۰۴ با تاسیس فدراسیون بین المللی 
که   ۱۹۲۴ سال  تا  اما  یافت،  موجودیت  رسما  (فیفا)  فوتبال 
به  ورزش  این  شد،  برگزار  پاریس  در  المپیک  های  بازی 

جایگاه شایسته خود در مسابقات دست نیافته بود.

در آن بازی ها، برای نخستین بار تیم هایی از سایر قاره های 
جهان به مصاف حریفان اروپایی رفتند.

یافت  دست  نظیری  بی  موفقیت  به  المپیک  فوتبال  مسابقات 
و ۵۰ هزار نفر مسابقه فینال بین دو تیم اروگوئه و سوییس 

را تماشا کردند.
 ۱۹۲۸ المپیک  در  کشورها  از  بسیاری  نکردن  شرکت 

آمستردام، آغاز تولد یک مسابقه مستقل فوتبال بود.
البته پیش از آن فکر برپایی جام جهانی فوتبال از سال ۱۹۱۹ 

که "ژول ریمه" به ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه برگزیده 
کرد  دنبال  را  خود  ایده  تمام  سال   ۱۱ وی  آمد.  میان  به  شد، 
دولت  راه  این  در  گردید.  آن  برگزاری  به  موفق  سرانجام  تا 

فرانسه کمک شایانی به وی کرد.

در  آسیابانی  خانه  در  میالدی   ۱۸۷۱ اکتبر   ۲۴ در  ریمه  ژول 
ناحیه "توله اوت مون" فرانسه چشم به جهان گشود. دوران 
کودکی خود را مثل دیگر کودکان سپری کرد و در نوجوانی 
سال  چندین  کند.  برپا  را  فوتبال  محلی  مسابقات  شد  موفق 
بعد او با همکاری سرپرستان تیم ها، اتحادیه ای برپا کرد که 
سنگ بنای اتحادیه فوتبال فرانسه شد. از طرفی تحصیالت 
خود را ادامه داد تا وکیل شود. ژول ریمه با تالش و پشتکار 
فوتبال  فدراسیون  ریاست  به  هایش  فعالیت  در  فراوان 
دعوت  همکاری  به  را  دلونای  هانری  سپس  رسید.  فرانسه 
جام  مسابقات  توانست  دلونای  برگزید.  خود  معاونت  به  و 

ملتهای اروپا را در سال ۱۹۶۰ بنیان گذارد.

ژول ریمه در دهه سوم قرن بیستم پس از گورین فرانسوی 
ریاست  که  بود  فردی  سومین  انگلیسی،  ولفال  و  برلی  و 
فدراسیون بین المللی فوتبال را برعهده گرفت و در اندیشه 
ایده  او  کرد.  سفر  جهان  مختلف  نقاط  به  جهانی  جام  خلق 
برگزاری جام جهانی را همه جا مطرح کرد، اما در اروپا به 
عوض  در  کند.  پیدا  طرفدارانی  نتوانست  بریتانیا  در  ویژه 
یوگسالوی)  و  پرتقال  اسپانیا،  (ایتالیا،  جنوبی  اروپای  در 
شیلی)  و  اروگوئه  آرژانتین،  (برزیل،  جنوبی  آمریکای  و 
هوادارانی پیدا کرد که در کنگره فوتبال در سال ۱۹۲۸ کمک 

فراوانی جهت به ثمر رساندن ایده اش به وی نمودند.

کنگره فوتبال در ۲۶ مه ۱۹۲۸ به مناسبت برگزاری بازیهای 
رأی  با  توانست  ریمه  ژول  و  شد  برگزار  آمستردام  المپیک 
های موافق کشورهای آمریکای جنوبی طرح برگزاری جام 
جهانی فوتبال را به تصویب برساند. در آن زمان انگلیسی ها 
خود را از فوتبال تازه پاگرفته جدا کرده بودند و کشورهای 
افکارش  و  ریمه  ژول  با  خوبی  میانه  هم  شمالی  اروپای 
سال  هشت  گذشت  از  پس  توانست  ریمه  ژول  اما  نداشتند. 
ایده ای را که در کنفرانس آنتورپ در سال ۱۹۲۰، مطرح کرده 
بود، به نتیجه و سرانجام برساند. در رأی گیری به عمل آمده 
در فدراسیون جهانی فوتبال ۲۶ عضو رای موافق و ۵ کشور 

دانمارک، فنالند، نروژ، سوئد و استونی رأی مخالف دادند.

در ۸ سپتامبر ۱۹۲۸ در کنفرانس زوریخ در کشور سوئیس 

شود  برگزار  یکبار  سال   ۴ هر  جهانی  جام  که  شد  موافقت 
 ۱۹۳۰ سال  در  آن  دوره  اولین  گرفتند  تصمیم  فیفا  اعضای  و 

انجام شود.

با  جهانی  جام  میزبان  اولین  انتخاب  برای  فیفا  اعضای 
درایت  با  ریمه  ژول  اما  شدند.  رو  روبه  ای  عدیده  مشکالت 
خود کشور اروگوئه را که قهرمان فوتبال دو المپیک ۱۹۲۴ و 
پیش  با  ریمه  ژول  گرفت.  نظر  در  میزبانی  برای  بود،   ۱۹۲۸
المپیک  های  بازی  بودن  آماتوری  و  ای  حرفه  بحث  کشیدن 
المپیک  فوتبال  از  ای  حرفه  بازیکنان  اگر  که  صورت  این  به 
حذف شوند، اروگوئه قدرت خود را در صحنه بین المللی از 
دست خواهد داد و همچنین با مانور بر روی امکان برپایی 
جشن صدمین سال استقالل در سال ۱۹۳۰ برای اروگوئه ای 
جام  دوره  اولین  میزبانی  تقبل  به  مجاب  را  کشور  این  ها، 

جهانی کرد.

در نهایت در کنگره فیفا در شهر بارسلونای اسپانیا به تاریخ 
۱۸ ماه مه سال ۱۹۲۹ اروگوئه رسمًا میزبانی جام جهانی را 
ختم  جا  همین  به  دوره  اولین  برپایی  مشکالت  اما  پذیرفت. 
نشد، زد و بندهای سیاسی مانع رشد مسابقات نوپا گردید. 
فوتبال  اتحادیه   ۴ تمام  جمله  از  اروپایی،  عضو  چند  تحریم 
تیم   ۱۳ به  را  دوره  اولین  کنندگان  شرکت  تعداد  بریتانیا، 
حتی برای  بلکه  نبود،  کافی  تنها  نه  تعداد  این  که  کاهش داد 

شکل گیری چهار گروه ۴ تیمی نیز کفایت نمی کرد.
اقدام فیفا برای برگزاری اولین دوره رقابتهای جام جهانی 
همین  در  چون  نشد  روبرو  جهانی  استقبال  با  اروگوئه  در 

زمان اروپا در بحران اقتصادی عمیقی دست و پا می زد.

از طرفی شرکت در رقابت های جام جهانی مستلزم پیمودن 
بر  عالوه  بود  دریایی  سفرهای  جمله  از  طوالنی  مسیری 
باشگاهی  تیم  از  ماه  دو  حداقل  مدت  به  را  بازیکنان  اینکه 
شان جدا می کرد که هنوز هم موضوع مورد مناقشه باشگاه 

هاست.

گرچه انتشار این خبر با استقبال و شادمانی زیادی در تمام 
از  بسیاری  اما  بود  شده  روبرو  فوتبال  صاحب  کشورهای 
واضح  که  مدتی  طوالنی  دریایی  سفر  انجام  از  ها  اروپایی 
بود بسیار خسته کننده و پرهزینه است، روگردان بودند به 
همین دلیل فدراسیون های این قاره عهد خود برای شرکت 
در اولین دوره جام را زیر پا گذاشتند. تا دو ماه قبل از جام 
جهانی، حتی یک تیم اروپایی نیز اعالم آمادگی نکرده بود اما 
با تالش های شخصی ژول ریمه چهار تیم رومانی، بلژیک، 
فرانسه و یوگسالوری روز ۲۱ ژوئن ۱۹۳۰ سوار کشتی شده 
و هشت روز بعد در سواحل ریودوژانیرو تیم برزیل را نیز 

همراه خود کرده و ۴ ژوئیه به مونته ویدئو رسیدند.

تیم   ۱۳ تنها  حضور  با  فوتبال  جهانی  جام  اولین  رو  این  از 
و  جنوبی  آمریکای  از  تیم  هشت  اروپا،  از  تیم  چهار  شامل 
در  که  فوتبالی  شد.  برگزار  آمریکا  متحده  ایاالت  نماینده 
داشت  قرار  سطح  باالترین  در  شد،  گذاشته  نمایش  به  زمین 
و برخالف انتظار تماشاگران که تصور می کردند تیم های 
آمریکای جنوبی از همه برتر باشند، اروپایی ها خیلی خوب 

نشان دادند.
برگزاری اولین دوره مسابقات جام جهانی نسبت به امروز 
تفاوت های زیادی داشت و هیچ رقابت مقدماتی انجام نشد 
دعوت  تیم   ۱۳ ورود  از  بعد  مسابقات  این  کشی  قرعه  حتی 

شده به اروگوئه، انجام شد.
مشکالت  اروگوئه  به  ها  اروپایی  مسافرت  دوره  این  در 
فراوانی برای آنها به همراه داشت، به طوریکه تیم رومانی 
سه هفته طول کشید تا در رقابت ها حاضر شود. اما اساسی 
برای  مناسب  ورزشگاهی  نداشتن  اروگوئه  مشکل  ترین 
وقت  ماه  هشت  فقط  اروگوئه  مقامات  بود.  دیدارها  انجام 
پایتخت  ویدئو  مونته  شهر  در  عظیم  ورزشگاهی  تا  داشتند 
اروگوئه بنا کنند. با توجه به امکانات محدود، دولت از ملت 
تقاضای کمک کرد و مردم سراسر کشور با تمام توان در این 
امر خارق العاده از روی میل باطنی همیار شدند و هرکس 
به اندازه حداکثر توانایی خود خدمت کرد. در آن هنگام از 
فقط  و  نبود  خبری  امروز  ساختمانی  و  نقل  و  حمل  وسایل 

روحیه وطن پرستی مردم بود که این امر را ممکن ساخت.
مقرر  زمان  در  ویدئو  مونته  شهر  ورزشگاه  ترتیب  این  به 
ورزشگاه  ساخت  البته  گردید.  جهانی  جام  برگزاری  آماده 
مردم  گردن  بر  ریمه  ژول  که  نبود  فرسایی  طاقت  کار  تنها 
جام  میهمانان  اقامت  هزینه  تقبل  نهاد،  کشور  این  عالقمند 
جهانی، میزبانی ملت اروگوئه را در تاریخ برگزاری این جام 

جاودانه کرد.
عضو  کشورهای  جهانی،  جام  دوره  اولین  شروع  از  پیش 
فیفا به رهبری ژول ریمه تصمیم گرفتند که جامی به عنوان 

رو  این  از  نمایند.  اهدا  جام  قهرمان  به  و  کنند  تهیه  یادبود 
"آبل الفلور" فرانسوی مجسمه ای به ارتفاع ۱۲ اینچ و وزن ۸ 
پوند (۳/۴۸۰ کیلوگرم) از طالی جامد بدین منظور ساخت 
و طبق توافق اعضای فیفا تصمیم گرفته شد، هر تیمی که سه 

بار فاتح آن شود، مالک همیشگی جام گردد.

در  اما  نداشت،  خاصی  عنوان  طالیی  جام  این   ۱۹۵۶ سال  تا 
وی  نام  به  را  جام  ریمه  ژول  از  تجلیل  مراسم  در  سال  این 
خواندند و از این تاریخ جام "ژول ریمه" نام گرفت. اروگوئه 
در سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰، ایتالیا در سال های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸ 
در  پیاپی  بار  دو  که  برزیل  ولی  شدند  جهانی  جام  قهرمان 
سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ قهرمان جهان شده بود با قهرمانی 
ریمه  ژول  جام  مالک  همیشه  برای   ۱۹۷۰ جهانی  جام  در 

گردید.

با پایان گرفتن افسانه ژول ریمه، مقامات فدراسیون جهانی 
فوتبال تصمیم گرفتند که جام دیگری را جایگزین آن نمایند. 
از این رو در تاریخ ۵ آوریل ۱۹۷۱، یک ایتالیایی به نام "سیلویو 
گازاینگا" یک طرح جدید به فیفا ارائه کرد که این طرح مورد 
نام  به  طالسازی  کارگاه  و  گرفت  قرار  فیفا  مقامات  تایید 
"برتونی" با دریافت یک میلیون فرانک سوئیس، مجسمه ای 
به ارتفاع ۱۵ اینچ و وزن ۱۱ پوند (۴/۷۸۵ کیلوگرم) از طالی 

جامد ساخت.
از  پس  کشوری  که  نبود  ریمه  ژول  جام  برخالف  جام  این 
هیچ  نتیجه  در  گردد.  آن  مالک  قهرمانی  عنوان  سه  کسب 
نخواهد  نگاه  خود  پیش  را  جام  این  همیشه  برای  کشوری 
داشت، بلکه قهرمانان جام جهانی تنها یک کپی از این جام را 

برای یادبود خواهند داشت.
توانست  فرانسه  تیم  جهانی  جام  اولین  افتتاحیه  بازی  در 
مکزیک را ۴ بر ۱ ببرد و به سختی مقابل آرژانتین با یک گل 
داور  بود.  همراه  هم  جنجال  با  البته  که  داد  شکست  به  تن 
مسابقه شش دقیقه زودتر سوت پایان را به صدا درآورد اما 
با شدت گرفتن اعتراضات و وخیم شدن اوضاع بازیکنان دو 
تیم را به زمین فراخواند درحالیکه برخی از آنها زیر دوش 

بودند!
در  سنتناریو  نفری  هزار  یکصد  ورزشگاه  بعد  روز  چند  اما 
انتظار برای برگزاری فینال میان دو تیم از آمریکای جنوبی 
به نام اروگوئه و آرژانتین، فضای ملتهبی ایجاد کرده بود و 
نخستین فینال بین کشور میزبان و همسایه اش برگزار شد.

تیم اروگوئه بعد از اینکه ۲ بر ۱ از حریف عقب افتاد، در نیمه 
دوم با شجاعت تمام موفق شد نتیجه را ۴ بر ۲ به سود خود 
سازنده آن امضا کرده  آبل الفلور  که  تغییر داده و جامی را 

بود، بدست آورد.
نازاسی  خوزه  به  را  قهرمانی  جام  فیفا  رییس  ریمه  ژول 
در  شادمانی  های  جشن  کرد.  تقدیم  اروگوئه  تیم  کاپیتان 
 ۳۱ روز  و  داشت  ادامه  بعد  روز  شبانه  چند  تا  ویدئو  مونته 

ژوئیه به عنوان تعطیل رسمی اعالم شد.
توپ مسابقات جام جهانی از اینجا شروع به چرخش کرد و 

شهرت و محبوبیت فوتبال، جهانی شد.

تاریخچه یک جام
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۱۰ آهنـگ برتر 
تاریخ جام جهانی

سابقه آهنگ خواندن برای جام جهانی به صورت 
 El» ترانه  با  گردد،  برمی  شیلی   ۱۹۶۲ به  رسمی 
البته  خب  رامبلرز.  لوس  از   «rock del mundial
نه  آن زمان،  در  مشابهش  های  آهنگ  و  ترانه  این 
به قدر امروزشان معروف و محبوب بودند، نه به 
سفارش کشور میزبان ساخته می شدند. تمرکز و 
نقطه قوتشان بیشتر از اشعار فاخر و فخیمشان 
می آمد و به نیت ضبط و ثبت احساسات پرشور 
و هیجان ورزشی حین مسابقات تهیه، ساخته و 

خوانده می شدند.

جام جهانی ۹۰، اولین بار بود که کشور میزبان یعنی ایتالیا رأسا پی این افتاد 
که خودش به طور رسمی آهنگی برای این بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان 
و  ایتالیایی  راک  خواننده  نی  نانی  جیانا  توسط  که  آهنگی  بدهد.  سفارش 

ادواردو بناتو اجرا شد اما فضا و حال و هوای ترانه همچنان مثل سابق بود.
هشت سال بعد اما فرانسوی ها انقالبی در این عرصه به پا کردند. نگاه دنیای 
موسیقی و ورزش به ترانه های جام جهانی را از اساس تغییر دادند و در واقع 
خواننده  مارتین،  ریکی  از  آنها  شدند.  پیشتاز  هم  باز   ،۱۷۸۹ کبیر  انقالب  مثل 
پورتوریکویی خواستند آهنگی را به عنوان سرود رسمی جام جهانی بخواند 
که حال و هوایش به کلی با سنت سالیان قبل و دوره های پیشین فرق می کرد.
رسمی  های  ترانه  رنکینگ  در  ترانه «Copa de la vida» (که  در  نهفته  انرژی 
برای ادوار مختلف جام جهانی در رتبه اول قرار دارد)، کم کم بقیه کشورها را 
هم تهییج کرد تا به فکر ساخت آهنگ هایی شاد و بامزه و جذاب، و به دور از 

جدیت ها و عصاقورت دادگی های مرسوم بیفتند.

اینجا فهرست ده آهنگ برگزیده دوره های مختلف جام جهانی فوتبال را با هم 
مرور کرده ایم.

۱۹۹۸ - کوپا دال ویدا
به  منحصر  غوغای  و  پرشور  فضای  خاطر  به  آهنگ  این  است،  هنوز  که  هنوز 
گیرد.  می  قرار  عرصه  این  های  ترانه  دیگر  از  باالتر  گردن  و  سر  یک  فردش، 
اصال با شنیدن اسم «ترانه جام جهانی» اولین آهنگی که به ذهنمان می آید، بی 
شک کوپا دال ویداست! ترانه ای با شعر بسیار ساده، که ترجیع بندش با «یک 

دو سه» اسپانیولی ها شروع می شود. 
مورد  خارجی  و  وطنی  تبلیغاتی  تیزرهای  در  همچنان  آهنگ،  این  ملودی 
استفاده قرار می گیرد و حتی می تواند دستمایه شعارسازی در استادیوم ها 
باشد. جالب اینکه از آن به بعد، بیشتر آهنگ های معروف و ماندگار خود ریکی 

مارتین هم، همچنان رگه ای از آن ریتم و ملودی را با خود داشتند.

۲۰۱۰ - پرچم های مواج
یک ملودی با افتتاحیه ای بسیار آشنا برای ما ایرانی ها که همچنان در خیلی 
از پیام های بازرگانی صدا و سیما استفاده می شود. یک فیت خوانی پرشور 
و حرارت با حضور َرپری از سومالی در کنار یک پاپ خوان اسپانیایی. گرچه 
این آهنگ جزو ترانه های رسمی فیفا نبود اما آنقدر گرفت که حتی به آلترناتیو 

سرود اصلی بدل شد.

Un’Estate Italiana - ۱۹۹۰
اولین ترانه ای که رسما به سفارش کشور میزبان ساخته و خوانده شد. شعر 
این آهنگ از شنونده اش می خواهد که نترسد و با جدیت به جستجوی رویایش 

برود؛ چرا که هر چیزی در این دنیا شدنی است.

۲۰۱۰ - واکا واکا
ترکیب رنگ و نقش و سادگی. شاید یکی از دالیل اصلی معروف شدن این آهنگ 
با  بود.  شده  دیده  تدارک  آن  برای  که  باشد  خاصی  طراحی  جهان،  سراسر  در 
اینحال هدف اصلی این آهنگ به ادعای سازندگانش فضای مثبت اندیش و شاد 

و خوشحال بر و بچه های قاره سیاه را به شنونده، منتقل می کرد.

۲۰۰۲ - بوم
ترانه ای که خیلی آرام شروع می شد اما جلوتر و با ورود گیتار، کمی خشن تر 
ادامه پیدا می کرد. آهنگی که هر چند متنش (که از مخاطب می خواست همیشه 
به پیش برود و هرگز از پا ننشیند) بر ملودی آن برتری قابل مالحظه ای داشت 

اما در مجموع کار قابل قبولی بود.

۱۹۹۴ - سرزمین افتخار
بود،  میزبانش  کشورش  که  جهانی  جام  آهنگ  برای  آمریکایی،  استار  راک 
گوش  نه  که  نرمی  موسیقی  کرد.  انتخاب  را  گیتار  با  شده  تنظیم  ملودی  یک 
می آورد. «سرزمین  به وجود  خاصی  حال  شور و  آنقدرها  نه  داد،  می  آزار  را 
غیرمتعارفی  و  غریب  موسیقایی  استایل  و  سازهایش  بندی  ترکیب  با  افتخار» 
که برگزیده بود می خواست تنوع و گوناگونی موجود در جهان انسانی را به 

نمایش بگذارد.

El rock mundial - ۱۹۶۲
ایده  بدون  شد.  شروع  آهنگ  این  با  جهانی،  جام  برای  خواندن  ماجرای  کل 
تورنمنت  این  برای  آهنگی  هیچ  امروز  شاید  آهنگ)،  سازنده  (گروه  رامبلرز 

نداشتیم. به نظرتان می شود چنین خاطره ای را فراموش کرد؟

۲۰۰۶ - این روز را جشن بگیر
پس  عنوان  به  ورزشگاه  صدای  با  شود  می  آغاز  مالیم  کامال  ریتمی  با  آهنگ 

رویم،  می  جلوتر  چه  هر  اما  دکلمه:  یک  همچون  آن  هیجان  و  همهمه  و  زمینه 
واقع  در  گیرد.  می  خود  به  مارش  حالت  و  رود  می  باالتر  آهنگ  حال  و  شور 
کشورش  جهانی  جام  برای  حماسی  ترانه  یک  اثر،  آلمانی  خواننده  میه،  گرون 
میان  همبستگی  اهمیت  کرد  می  تالش  شعرش  در  که  آهنگی  بود.  کرده  خلق 

انسان ها را در خالل یک مسابقه فوتبال به تصویر بکشد.

۲۰۰۶ - زمانه زندگی ما
یک همخوانی کالسیک که نتیجه اش آهنگی آرام و مالیم بود و شنونده را به 
فضایی اپرایی می برد. متن ترانه به این مسئله می پردازد که چگونه همگی در 

کنار هم با کار کردن در قالب یک تیم، می توانیم زندگی بهتری بسازیم. پیام 
اتحاد و صلح این ترانه، از دالیل اصلی ماندگاری اش بود.

۲۰۰۲ - سرود
ریتم شاد و سرزنده این آهنگ تناقض عجیبی با استاد سازنده اخمو و ریشو 
مثبت  پیام  تا  ساخت  را  آهنگ  این  ونجلیز  اما  دارد  ونجلیز  اش  یونانی  جدی  و 
اندیشی را به گوش و ذهن شنوندگانش القا کند. آهنگی که به خصوص در ژاپن 

به شدت گرفت و محبوب شد.
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عصر خودروهای بدون راننده 

بزرگترین تحول در تاریخ 
حمل و نقل در جهان 

عصر آخرین روز هفته در اغلب کشورهای جهان اداره ها تعطیل 
را  شهر  مرکز  به  رفتن  قصد  کسی  اگر  خاطر  همین  به  و  است 
در  و  ترافیک  بدون  که  کند  پیش بینی  می تواند  باشد،  داشته 
اما  می رسد.  مقصد  به  شخصی  اتومبیل  با  ممکن  زمان  کمترین 
بسیاری  زیرا  درنمی آید،  آب  از  درست  هم  چندان  پیش بینی  این 
در  را  خود  شهری  داخل  سفرهای  می کنند  برنامه ریزی  مردم  از 
تعداد  نداشتن  تناسب  دیگر،  بخش  در  و  دهند  انجام  زمان  این 
آخرین  عصر  تا  می شود  باعث  خیابان ها  ظرفیت  با  اتومبیل ها 
ترافیک های  این  تحمل  نباشیم.  امان  در  ترافیک  از  هم  هفته  روز 
زیادی  خستگی  و  است  طاقت فرسایی  کار  راننده  برای  طوالنی 
را برای سرنشینان به همراه دارد. اما سازمان کنترل و مدیریت 
وسایل نقلیه کالیفرنیا برای نخستین بار در جهان قانونی به ثبت 
بدون  خستگی ناپذیر  خودروهای  آن  موجب  به  که  است  رسانده 
که  هم  هرچقدر  و  می شوند  خیابان ها  وارد  سرنشین  و  راننده 
این  نکنند.  خستگی  احساس  کنند،  گیر  طوالنی  ترافیک های  در 
سازمان اوایل هفته جاری قانونی را به اجرا گذاشت که به موجب 
تردد  اجازه  بار  نخستین  برای  سرنشین  بدون  خودروهای  آن 
آن ها  به  مجوز  این  و  کردند  پیدا  را  شهر  خیابان های  در  عمومی 
در  شده اند،  آزمایش  که  محدودی  خیابان های  جز  به  تا  شد  داده 

دیگر مسیرها هم تردد کنند.

قرار است قانون تردد اتومبیل های بدون راننده 
از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴ عملی شود. البته باید 
غالبًا  امروز  تا  خودروها  این  که  داشت  توجه 
سازمان  اما  است،  شده  تولید  گوگل  شرکت  در 
کنترل و مدیریت وسایل نقلیه کالیفرنیا دستور 
دیگر  و  گوگل  به  را  خودروها  این  انبوه  تولید 
تا  است  کرده  صادر  بزرگ  خودروساز های 
جهان  نقل  و  حمل  تاریخ  در  تحول  بزرگترین 

صورت گیرد.

این  می توانند  خودروسازان  امسال  سپتامبر  از  اساس  همین  بر   
در  تأیید  از  پس  و  دهند  قرار  نهایی  آزمایش  مورد  را  محصوالت 
همه مراحل، به خودروهای بدون راننده گواهینامه رانندگی اعطا 

کنند.
البته گفته می شود که سازمان کنترل وسایل نقلیه امریکا چندان 
هم به این اتومبیل ها مطمئن نیست زیرا در توضیحات خود اعالم 
خودروها  این  فرمان  پشت  باید  نفر  یک  همواره  که  است  کرده 
باشد تا هر زمان که تخلفی از او سر زد، راننده به یاری خودروی 
بدون راننده بشتابد و بتواند جلوی بروز هرگونه مشکل را بگیرد. 
فرمان  پشت  نشستن  اجازه  هم  کسی  هر  که  می شود  گفته  البته 
استخدام  به  که  افرادی  تنها  و  ندارد  را  راننده  بدون  خودروی 

شرکت های سازنده این محصول درآمده اند و از همه امکانات آن 
افراد  این  برای  بگیرند.  برعهده  را  وظیفه  این  باید  هستند  مطلع 
هم آزمون های پیچیده ای در نظر گرفته شده است که در مرحله 
دانش  میزان  و  می شود  داده  ویژه  گواهینامه  یک  آن ها  به  نهایی 

آن ها برای استفاده از فناوری های نوین نیز سنجیده می شود.
سازمان مذکور این روزها کارشناسان فراوانی را از سراسر جهان 
گسترده  مطالعاتی  پروژه  یک  آن ها  کمک  به  و  است  کرده  جمع 
بدون  خودروهای  از  استفاده  امکان  بتواند  تا  می دهد  انجام 
راننده برای عموم مردم را هم فراهم کند. در این کار مطالعاتی 
از  عمومی  استفاده  برای  بین المللی  قوانین  می شود  کوشیده 
خودروهای بدون راننده و سرنشین تعریف شود و نسخه نهایی 
باید  البته  گیرد.  قرار  عموم  اختیار  در   ۲۰۱۵ ژانویه  تا  قوانین  این 
توجه داشت که به جز کالیفرنیا آزمایش خودروهای بدون راننده 
آغاز  هم  امریکا  میشیگان  و  تگزاس  ِنوادا،  فلوریدا،  ایالت های  در 
اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  همزمان  صورت  به  و  است  شده 
نیز سرمایه گذاری های فراوانی را در این زمینه آغاز کرده اند تا از 

هم اکنون نسل آتی خودروها را به کار گیرند.

 رانندگی با خودروی بدون راننده
که  کرد  اعالم  گزارشی  انتشار  با  قبل  روز  چند  گوگل  شرکت 
خودروی بدون راننده خود به عنوان مجهزترین، هوشمند ترین و 
پیشرفته ترین خودروی ساخته شده در این زمینه را بیش از ۷۰۰ 
کوچه ها  و  محلی  شهری،  بین  شهری،  خیابان های  در  مایل  هزار 
محصول  این  کیفیت  به  نسبت  و  است  داده  قرار  آزمایش  مورد 
خودروی  هرچه بهتر  رانندگی  برای  گوگل  دارد.  کافی  اطمینان 
آن  موجب  به  که  است  کرده  ارائه  جدیدی  فناوری  راننده  بدون 
خودرو می تواند بیاموزد که چگونه مانند انسان در مقابل اتفاقات 
مختلف عکس العمل نشان دهد. با این فناوری خودرو به سرعت 
در مقابل اتفاق از پیش تعیین نشده عکس العمل نشان می دهد و 
همین مسأله باعث شده تا گوگل ادعا کند که نسل آتی خودروهای 

بدون راننده بهتر از انسان رانندگی می کنند.
تالش  روزها  این  که  داد  توضیح  خود  رسمی  وبالگ  در  گوگل 
می کند با حل یک مسأله بزرگ امکان یاد گرفتن را برای خودروها 

در  حرکت  هنگام  انسان  مانند  که  بیاموزد  آنها  به  و  کند  فراهم 
جاده ها از خود عکس العمل نشان دهند و در نهایت از انسان  هم 
بهتر عمل کنند. «کریس اورمسان» مدیر پروژه خودروهای بدون 
راننده گوگل می گوید که بزرگ ترین نکته  پیش رو حرکت عابرین 
پیاده سر به هوا است. خودروهای بدون سرنشین براحتی از محل 
انجام  دوبل  پارک  انسان  دخالت  بدون  می آیند،  بیرون  شده  پارک 
کاسته  آنها  دقت  از  هم  طوالنی  رانندگی  از  پس  حتی  و  می دهند 
نمی شود. اما زمانی که یک موجود زنده بی دقت در مقابل ظاهر 

می شود بدرستی عکس العمل نشان نمی دهند.
اندازه ای  تا  خودروها  این  قبول  قابل  رانندگی  برای  گوگل  ادعای 
روی  ویدیویی  فایل  یک  شرکت  این  زیرا  است  شده  پذیرفته 
خودرو  این  جدید  نسل  می دهد  نشان  که  کرده  منتشر  اینترنت 
خود  نیاز  مورد  نکات  خیابان  در  داده  رخ  اتفاقات  از  می توانند 
عکس العمل  غیرمنتظره  اتفاق  هرگونه  مقابل  در  و  بگیرند  یاد  را 

مناسب نشان دهند.

دیگری  بخش  در  نیز   IHS Automotive تحقیقاتی  مرکز 
پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۲۵ میالدی ۲۳۰ هزار دستگاه 
جهان  سراسر  خیابان های  در  سرنشین  و  راننده  بدون  خودروی 
میلیون   ۱۱/۸ از  بیش  به   ۲۰۳۰ سال  در  رقم  این  و  می کنند  تردد 
دستگاه می رسد. از این رقم ۷ میلیون دستگاه خودرو با قابلیت 
خودرو  توسط  هوشمند  کنترل  یا  انسان  توسط  کنترل  دوگانه 
و  خودکار  صورت  به  دستگاه  میلیون   ۴/۸ و  می شوند  عرضه 
خودروهای  می کنند.  حرکت  خیابان ها  در  انسان  دخالت  بدون 
بدون راننده که برای آنها سیستم کنترل هوشمند رانندگی تعریف 
می شود نیز تا پیش از سال ۲۰۲۵ وارد بزرگراه های سراسر جهان 
 ۲۰۳۵ سال  در  می یابند.  عمومیت   ۲۰۳۰ سال  از  البته  و  می شوند 
در  راننده  بدون  خودروی  دستگاه  میلیون   ۵۴ از  بیش  میالدی 
خیابان ها رانندگی خواهند کرد. البته گفته شده است که از سال 
۲۰۵۰ به بعد تقریبًا همه خودروهایی که در سراسر جهان ساخته 

می شوند، قابلیت رانندگی خودکار را هم در اختیار دارند.

 تخلف خودروی بدون راننده
با وجود چراغ سبز کالیفرنیا برای آغاز حرکت خودروهای بدون 
بی محابای  حرکت  برای  را  موانعی  همچنان  قانونگذاران  راننده، 
که  معتقدند  افراد  این  گرفته اند.  نظر  در  جلو  به  خودروها  این 
باید  بازهم  باشد،  هوشمند  سرنشین  بدون  خودروی  هراندازه 

برای تخلفات آن پیش بینی های الزم را انجام داد. 
خودروی  هر  است،  شده  تعریف  تاکنون  که  قوانینی  اساس  بر 
نیز  فرد  این  و  باشد  داشته  اصلی  صاحب  یک  باید  راننده  بدون 
ضمن آگاهی کامل از اصول رانندگی، گواهینامه نیز داشته باشد. 
از  می شود،  پارکینگ  وارد  راننده  بدون  خودروی  که  زمانی 
ورود  قصد  می کند،  عبور  جاده ای  عوارض  مخصوص  باجه های 
می دهد،  انجام  رانندگی  تخلف  یک  یا  دارد  را  خاص  مجموعه  به 
صاحب خودرو موظف است هزینه های مربوطه را پرداخت کند. 
در این قانون به طور صریح اعالم شده است که حتی اگر خودرو 
هیچ تخلفی انجام ندهد بازهم تمام هزینه ها متوجه صاحب اصلی 

آن می شود.

عابران  با  برخورد  جریان  در  کند،  تصادف  خودرو  این  اگر  اما 
پیاده جراحت ایجاد کند یا باعث فوت کسی شود، به جز صاحب 
از  بیش  حتی  و  هستند  مسئول  نیز  سازنده  شرکت های  خودرو 
صاحب خودرو با آن ها برخورد می شود. در این زمینه شرکت های 
سازنده این قبیل خودروها می توانند تا مرز تعطیل شدن هم پیش 
بروند. بر اساس این قانون گفته شده است که مرکز تولیدکننده 
امتیاز  واگذاری  و  فروش  از  پس  حتی  سرنشین  بدون  خودروی 
اختالفات  از  آمده،  پیش  مشکالت  تمام  به  مربوط  مسئولیت  آن، 
نرم افزاری گرفته تا خرابی های سخت افزاری را باید بپذیرد و در 
دستورالعمل استفاده از این محصول هم توضیح دهد که چگونه 

این مشکالت را پشتیبانی می کند. 

این  برای  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  که  است  ذکر  به  الزم 
بدون  خودروی  هر  زیرا  می شود،  اعمال  آسان تر  خودروها 
از  که  دارد  هوشمند  دیجیتالی  دوربین  چندین  سرنشین 
را  امکان  این  و  می کند  تصویربرداری  خود  حرکت  لحظه لحظه 
فراهم می آورد تا براحتی بتوان تخلف پیش آمده را بررسی کرد. 
مزایای  دیجیتالی  تصاویر  این  از  می توانند  بیمه ای  شرکت های 
با  سرنشین  بدون  خودروهای  از  و  آورند  دست  به  فراوانی 
این  برای  زیرا  کنند  استقبال  دارند،  که  دیجیتالی  دوربین های 
بدون  خودروی  برای  شده  داده  رخ  اتفاقات  همه  شرکت ها  قبیل 
سرنشین ثبت می شود و به همین خاطر هیچ اشتباهی در جریان 
البته  نمی گیرد.  صورت  بیمه  شرکت  جانب  از  خسارت  پرداخت 
ماجرا به اینجا ختم نمی شود زیرا بیمه ای که برای این خودروها 
قوانین  باید  و  دارد  متفاوتی  شرایط  هم  می شود  گرفته  درنظر 
طور  به  هنوز  هم  قوانین  این  که  شود  تعریف  آن ها  برای  دیگری 
کارشناسان  از  دیگر  گروهی  این،  جز  به  نشده اند.  وضع  کامل 
بدون  خودروی  یک  با  اگر  که  هستند  قوانینی  تصویب  دنبال  به 
سرنشین یک عملیات جنایی انجام شد و یک پروژه تروریستی به 

انجام رسید، چه کسی را مقصر بدانند.
با همه این توضیحات، آیا انسان که رانندگی با خودرو را یکی از 
تفریحات خود می داند و این ابزار به یکی از محصوالت لوکس و 
کاربردی برای او تبدیل شده است، حاضر می شود رانندگی را به 

دست روبوت ها بسپارد؟

تکنولوژی و فناوری

تکنولوژی گوگل د ر چشم شما 

گوگل بعد  از پروژه عینک های هوشمند  خود  د ر گجت های پوشید نی، به فکر 
د ر  د یگر  گوگل  لنز  از  استفاد ه  با  شما  است.  افتاد ه  هوشمند   لنزهای  عرضه 
را  لنزها  این  اختراع  حق   ۲۰۱۲ سال  د ر  گوگل  نیستید .  اطرافیان  توجه  کانون 
این  با  شما  است.  کرد ه  پرد ه برد اری  آن  از  تازگی  به  و  کرد ه  ثبت  خود   نام  به 
لنز قاد ر خواهید  بود  عکس بگیرید ، فیلمبرد اری کنید  و با حرکت چشم زاویه 
اصًال  که  شد ه اند   طراحی  طوری  لنزها  این  کنید .  عوض  را  خود   فیلمبرد اری 
این  لنزها  این  مزیت های  د یگر  از  گرفت.  نخواهند   را  شما  معمولی  د ید   جلو 
نابینایان  کمک  به  می تواند   روبه رو  موانع  تشخیص  و  مسیریابی  د ر  که  است 
راجع  اعتراضاتی  شد   معرفی  گوگل  عینک های  که  بیاید .زمانی  کم بینایان  و 
به نقض حریم خصوصی افراد  به همراه د اشت که انتظار می رود  عرضه این 

لنزها با انتقاد ات بیشتری روبه رو شود .
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مشاغل

مهارت هایی که بدون آنها 
مشتری را از دست می دهید!

برای هر کارمندی که رو در رو با مشتریان سروکار دارد، واجب است که 
در زمینه «مهارت های ویژه خدمات مشتری» چیره باشد. بدون داشتن 
این مهارت ها ریسک ناامید کردن مشتریانتان و همچنین از دست دادن 
دارند  وجود  جهانی  مهارت  چند  دهید.خوشبختانه  می  افزایش  را  آنها 
فعل  شدت  به  که  شود  استاد  آنها  در  تواند  می  پشتیبانی  عضو  هر  که 

وانفعاالت کارکنان را با مشتریان بهبود می بخشند.

مهارت های خدمات مشتری که اهمیت دارند:
مشتری  خدمات  های  مهارت  به  راجع  وکار  کسب  نشریات  که  هنگامی 
مورد  ترین  مهم  بودن»  «مردمی  که  رسد  می  نظر  به  کنند،  می  صحبت 
می  که  افرادی  برای  اما  نیست،  اشتباه  کامال  مورد  این  اینکه  با  است. 
خواهند وارد موقعیت های پشتیبانی یک شرکت شوند بسیار کلی و مبهم 
اشخاص  استخدام  هنگام  نیز  کارآفرینان/بنیانگذاران  به  مسلما  و  است 
مهمی که با مشتریانشان سروکار خواهند داشت، هیچ کمکی نمی کند. 
می  پشتیبانی  کارمند  هر  که  تری  تخصصی  موارد  به  دهید  اجازه  پس 
آنها  با  روزانه  صورت  به  که  را  مشتریانی  و  یابد  مهارت  آنها  در  تواند 

ارتباط برقرار می کند متعجب و خشنود سازد، بپردازیم.

صبر
قسمت  به  و  است  سراسیمه  و  آشفته  مشتری  که  هنگامی  صبر  تنها  نه 
نیز  وکار  کسب  برای  کل  در  بلکه  است،  مهم  کند  می  مراجعه  پشتیبانی 
از  مشتری  به  کند  خدمات  ارائه  با  نباید  حال  این  با  است.  اهمیت  حائز 
این مورد سوءاستفاده کرد.اگر شما روزانه با مشتری در ارتباط هستید 
و  پاچه  دست  مشتری  که  هنگامی  کنید  حاصل  اطمینان  مساله  این  از 
سراسیمه پیش شما می آید، آرامشتان را حفظ خواهید کرد و زمان را از 

دست نخواهید داد و دقیقا متوجه منظور او خواهید شد.
آنگاه ترجیح می دهید که خدمت شایسته ای به ایشان ارائه دهید تا اینکه 

با عجله کمکشان کنید و از در بیرونشان کنید.

توجه
عالی  خدمات  کردن  فراهم  برای  مشتری  به  واقعی  دادن  گوش  توانایی 
اهمیت  مشتری  فرد  به  باید  تنها  نه  است.  سخت  بسیار  متعدد  دالیل  به 
داد (توجه به زبان و الفاظی که او برای بیان مشکالتش به کار می برد) 
بلکه باید مواظب و متوجه بازخورد کلی نیز بود.برای مثال ممکن است 
فراگیری  حس  یک  شاید  ولی  نباشند،  شفاف  کامال  شما  با  مشتریان  که 
نمایش  جهت  افزاری  (نرم  شما  افزاری  نرم  ویترین  که  دارد  وجود 
اطالعات  این  به  که  اشخاصی  برای  ها،  سازمان  در  عملکردی  اطالعات 
نیاز دارند) به درستی ظاهرسازی نشده است. این نوع برنامه ریزی ها 
برای مشتریان این گونه نیست که بگویند «لطفا طراحی مبتنی بر تجربه 
قبیل  این  از  گویند  می  آنها  که  چیزهایی  بخشید.»  بهبود  را  خود  کاربر 
است «من هیچ وقت نمی توانم محل جست وجو را پیدا کنم.» یا «قابلیت 
فالن چیز کجا است؟» توجه کنید مشتریان شما قصد دارند چه چیزی را 

بدون اینکه بیان کنند، به شما بگویند؟

مهارت های ارتباطی واضح
موقع  به  از  ولی  ندارد،  موردی  شوید  آشنا  بیشتر  مشتریانتان  با  اینکه 
انجام دادن کارتان و رسیدگی به مشکالتشان هم غافل نشوید. مشتریان 
هیچ اهمیتی به داستان زندگی شما و روند کار تان نمی دهند. از همه مهم 
تر بهتر است که مواظب عادت های ارتباط برقرار کردن خود با مشتری 
باشید که چگونه برای آنها مفهوم پیدا می کند و بهترین راه این است که 
کنید.  رعایت  وضعیت  یک  بردن  سوال  زیر  صورت  در  را  احتیاط  جانب 
بنابراین وقتی نوبت مسائل مهم می شود به صورت ساده و واضح آن را 

بیان کنید و جای شکی باقی نگذارید.

دانش و محصول
بهترین کارمندانی که رو در رو با مشتریان مرتبطند افرادی هستند که 
گوییم  نمی  دارند.  شرکت  محصول  کارکرد  به  نسبت  عمیقی  شناخت 

فقط  بشناسند؛  ساخت  ابتدای  از  را  محصول  باید  تیم  افراد  تک  تک  که 
درست  کافی  است  باشند،  داشته  آشنایی  آن  زیروبم  با  که  حد  همین  در 
شناخت  بدون  زیرا  کند،  می  استفاده  آن  از  روز  هر  که  مشتری  همانند 
خورد  برمی  مشکلی  به  مشتری  که  هنگامی  توانید  نمی  محصول،  دقیق 

به او کمکی کنید.

توانایی استفاده از الفاظ مثبت
بر  مشتریان)  خصوص  (به  مردم  است.  ترغیب  از  مهمی  بخش  زبان 
اساس زبانی که به کار می برید درباره شما و شرکتتان قضاوت می کنند. 
مثال: مشتری با شما تماس می گیرد و می گوید که عالقه مند به خرید 
محصولی از شما است و از قضا شرکت هم محصول را سفارش داده ولی 

ارسالش به تعویق افتاده است.بدون استفاده از الفاظ مثبت: «نمی توانیم 
محصول را تا ماه دیگر برایتان بفرستیم. ما دوباره سفارش داده ایم ولی 
در ارسالش تاخیر رخ داده است و در حال حاضر در دسترس نیست.»با 
رسید؛  خواهد  حتما  دیگر  ماه  یک  تا  مثبت: «محصول  الفاظ  از  استفاده 
می توانم سفارش شما را یادداشت کنم و به محض اینکه به انبار رسید 

برایتان بفرستم.»

مهارت های مدیریت زمان
برخالف گفته های قبلی که باید با مشتری زمان بیشتری بگذرانید، اما 
هم  قضیه  این  نگران  که  است  بهتر  و  دارد  وجود  محدودیتی  نهایت  در 
باشید، اما رویکرد شما باید این گونه باشد که هرچه مشتری اراده کند 
به شیوه ای کارآمد در اختیار او بگذارید. ترفند کار این است به محض 
اینکه متوجه شدید از دست شما کاری برنمی آید؛ قبول کنید. اگر راه حل 
مشکلی را نمی دانید، بهترین کار این است که مشتری را پیش کسی که 

راه حل را می داند بفرستید.

توانایی فهم حال مشتریان
شما قادر به مالقات رو در روی مشتری نخواهید بود و حتی صدای او 
را هم نخواهید شنید. ولی این قضیه شما را از درک برخی اصول اولیه 
احساسی  کنونی  وضعیت  «خواندن»  توانایی  و  رفتاری  روانشناسی 
سازی  شخصی  فرآیند  از  مهمی  بخش  این  کند.  نمی  معاف  مشتری 
می  آنها  برای  شخصی  تجربه  ایجاد  باعث  مشتری  شناخت  چون  است، 
که  است  ضروری  بسیار  سو  این  از  توانایی  این  تر،  مهم  همه  از  شود. 
اگر در فهم حال مشتری دچار اشتباه شوید، به علت غفلت در برقراری 
ظریفی  های  سرنخ  دنبال  به  داد.  خواهید  دست  از  را  او  مناسب  ارتباط 
کنند،  می  توصیف  را  مشتریانتان  شخصیت  و  تحمل  سطح  شرایط،  که 
را  خود  مشتری  رضایت  تری  طوالنی  مدت  توانید  می  گونه  این  باشید. 

جلب کنید.

توانایی کنترل اتفاقات غیرمنتظره

شرکت  رهنمودهای  در  جوابی  کنید  می  برخورد  آن  به  که  مشکلی  شاید 
نداشته باشد یا شاید مشتری آنچنان که انتظار داشتید، واکنش نشان نمی 
دهد. بهتر است در این موارد خودتان فکری بکنید یا حتی دستورالعمل 

مخصوص خودتان را برای این گونه وضعیت ها ایجاد کنید.

سرسختی
کلید  شود  انجام  باید  که  کاری  انجام  به  تمایل  و  کاری  درست  اخالق 
مهارت فراهم کردن خدمتی است که مشتریان از آن حرف می زنند. به 
یاد آوردن این مساله که مشتریان شما نیز انسان هستند و دانستن اینکه 
با تالش کردن بیشتر اثرات آن ۱۰ برابر به شما بازمی گردد، باید ترغیب 

کننده شما در جهت خیانت نکردن به مشتری با خدمات ضعیف باشد.

تمایل به یادگیری
شاید این عمومی ترین مهارت موجود در لیست باشد، ولی با این وجود 
می  انجام  که  کاری  بهبود  برای  که  کسانی  است.  ضروری  بسیار  بازهم 
دهند، تالش نمی کنند از افرادی که مشتاقانه در مهارت های جدیدشان 

سرمایه گذاری می کنند، عقب خواهند افتاد.

helpscout.net :مترجم: مینا افروزی - منبع





  جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸هفته نامه پرشین۲۲

بهداشت و سالمت
کلسترول خوب و بد

بدن شما نیاز به میزان کمی کلسترول دارد تا به درستی کار کند اما ممکن است 
داشته  خود  در  شده  اشباع  چربیهای  و  کلسترول  حد  از  بیش  ما  غذایی  رژیم 
میدهد.  افزایش  را  ال)  دی  خون (ال  بد  کلسترول  سطح  اینها  دوی  هر  و  باشد 
به  منجر  و  شده  عروق  در  پالکها  تجمع  موجب  میتواند  ال  دی  ال  کلسترول 
شدن  تمیز  به  ال)  دی  (اچ  خوب  کلسترول  دیگر  سوی  از  گردد.  قلبی  بیماری 
خون از کلسترول بد کمک میکند. اگر میخواهید کلسترول ال دی ال را کاهش 

داده و اچ دی ال را افزایش دهید، با رژیم غذایی خود شروع کنید.

کنترل نسبت غذا: از دستتان کمک بگیرید
بیشتر مردم کشورهای صنعتی، وعده های غذایی حجیمی مصرف میکنند که 
دو برابر مقدار توصیه شده برای حفظ سالمتی است و همین امر می تواند در 
افزایش وزن و کلسترول نقش داشته باشد. یک روش ساده برای تمرین کنترل 
نسبت در وعده غذایی، این است که از دستتان استفاده کنید. یک وعده گوشت 
یا ماهی حدودًا به اندازه ای است که در یک کف دست شما جای می گیرد . یک 

وعده میوه تازه حدود اندازه مشت شماست و یک وعده سبزیجات پخته شده، 
برنج یا ماکارونی اندازه دست پیاله کرده شماست.

غذاهایی تهیه کنید که برای قلب سالم هستند
به  تا  روز)  در  وعده  نه  تا  (پنج  کنید  پر  سبزیجات  و  ها  میوه  با  را  بشقابتان 
این  در  موجود  اکسیدانهای  آنتی  کنید.  کمک  ال)  دی  (ال  بد  کلسترول  کاهش 
غذاها میتواند فواید زیادی برای شما داشته باشند، یا حداقل هنگامی که میوه 
ها و سبزیجات بیشتری میخوریم، غذاهای چرب کمتری مصرف میکنیم. در هر 
صورت، وزن شما کاهش پیدا کرده و فشار خون شما کم می شود. غذاهای غنی 
از استرولهای گیاهی مانند کره مارگارین، ماست و غذاهای دیگر نیز می توانند 

کلسترول ال دی ال را کاهش دهند.

برای سالمت قلب به دنبال غذاهای دریایی باشید
ماهی  چون  باشد.  داشته  ماهی  باید  هفته  در  بار  دو  قلب  برای  سالم  رژیم  یک 
چربی اشباع شده کمی داشته و غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ است. اسیدهای 
کمک  خون)  در  چربی  (نوعی  گلیسیریدها  تری  سطح  کاهش  به   ۳ امگا  چرب 
میکنند. همچنین ممکن است کلسترول را کاهش داده و رشد پالک در رگها را 
آال  قزل  و  ساردین  تن،  سالمون،  مانند  چرب  های  ماهی  دنبال  به  سازد.  آهسته 
باشید. فقط فیله ماهی را زیاد سرخ نکنید چرا که با این کار فواید آن را خنثی 

می کنید.

روزتان را با غالت کامل شروع کنید
یک کاسه جو یا غالت کامل، فوایدی دارد که در تمام طول روز باقی می ماند. 
فیبر و کربوهیدراتهای پیچیده موجود در غالت کامل باعث می شوند که شما 
تا زمانی طوالنی تری احساس سیری کنید، بنابراین کمتر به پرخوری در نهار 
میتوانند  و  کرده  کمک  بد  کلسترول  کاهش  به  همچنین  اینها  میشوید.  وسوسه 

نقش مهمی در برنامه کاهش وزن شما داشته باشند. نمونه های دیگر 
غالت کامل عبارتند از برنج وحشی، ذرت، برنج قهوه ای، جو و آرد به 

دست آمده از گندم کامل.

برای سالمت قلب و عروق مغزها را در برنامه خود قرار دهید

اگر به میان وعده نیاز دارید یک مشت مغزهای گیاهی گزینه خوشمزه 
چربی  از  غنی  مغزها  میکنند.  کمک  کلسترول  کاهش  به  که  هستند  ای 
در  میدهد  کاهش  را  بد  کلسترول  که  هستند  پیوندی  تک  نشده  اشباع 
حالی که کلسترول خوب را باقی میگذارد. در چند مطالعه مشخص شد 
که افرادی که حدود سی گرم مغزهای گیاهی در روز مصرف میکنند، 
خطر بیماریهای قلبی در آنها کمتر است. مغزها غنی از چربی و کالری 
هستند بنابراین یک مشت بیشتر نخورید و از انواع بدون شکر یا شکالت 

مصرف کنید.

چربی های اشباع نشده از قلب محافظت می کنند
 ۲۵ (حدود  داریم  نیاز  خود  غذایی  رژیم  در  چربی  مقداری  به  ما  همه 
مهم  میکنیم  مصرف  که  چربی  نوع  اما  روزانه)  کالری  از  درصد   ۳۵ تا 
است. چربیهای اشباع نشده مانند چربی های موجود در کانوال، زیتون 
و روغن آفتاب گردان به کاهش کلسترول ال دی ال کمک کرده و ممکن 
شده  اشباع  چربیهای  دهد.  افزایش  را  ال  دی  اچ  کلسترول  سطح  است 
مانند کره و روغن پالم (نخل) و چربی های ترنس کلسترول ال دی ال 
را افزایش میدهند. حتی چربی های خوب هم کالری دارند بنابراین باید 

۱۵ توصیـــــه برای 
اجتنــــــــــــاب از 
بیماری های قلبی

کلسترولتان باالست؟ پس حتمًا میدانید که باید رژیم غذایی 
و سبک زندگیتان را تغییر دهید تا کلسترولتان کاهش یافته 
صورتی  در  حتی  شود.  کم  شما  در  قبلی  بیماریهای  خطر  و 
که پزشک داروی کلسترول تجویز کند تا سطح آن را در خون 
قلبی  سالمت  برای  است  الزم  هم  باز  ولی  دهد،  کاهش  شما 
عروقی، رژیم غذایی تان را تغییر داده و فعال تر شوید. این 
شما  کلسترول  سطح  حفظ  به  میتواند  ساده  های  توصیه 

کمک نماید.

بیکاری سبب ناباروری 
مردان می شود

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد استرس ناشی از بیکاری سبب 
تشدید ناباروری در مردان می شود.

دانشگاه  عمومی  سالمت  دانشکده  متخصصان  جدید  مطالعات 
«کلمبیا»  دانشگاه  من  میل  عمومی  سالمت  دانشکده  و  «راتگرز» 
از  ناشی  استرس  افزایش  و  بیکاری  شدن  طوالنی  با  می دهد  نشان 
محقق  لیتواک،  فکتور  پام  می شود.  تشدید  مردان  در  ناباروری  آن، 
استرس  که  مردانی  در  اسپرم ها  تعداد  می گوید:  مطالعه  این  ارشد 
عمدتا  نیز  اسپرم ها  این  که  یافته  کاهش  می کنند  تحمل  را  زیادی 
ناقص بوده یا دارای اختالل تحرک هستند. وی افزود: این نقیصه 
مردان  در  ناباروری  با  مرتبط  مشکالت  بروز  به  منجر  نهایت  در 

می شود. متخصصان در این تحقیق ۱۹۳ مرد سنین ۳۸ تا ۴۹سال را 
حد فاصل سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میالدی مورد مطالعه قرار دادند و 
ضمن نمونه گیری اسپرم، از آنها خواستند به پرسشهایی در رابطه 
داد  نشان  مطالعه  این  یافته های  که  دهند  پاسخ  کار  و  استرس  با 
استرس های کاری بصورت ذهنی و عینی بر کیفیت اسپرم ها تاثیر 
می گذارد. اگرچه نتایج نشان می دهد که نوع محیط کار تاثیری بر 
استرس های  که  باورند  این  بر  محققان  اما  ندارد  اسپرم ها  کیفیت 
برجای  منفی  تاثیر  مردان  جنسی  سالمت  بر  می تواند  کاری  محیط 
گذارد. در واقع یافته های آنها نشان می دهد بیکاری خطر ناباروری 
مردان را افزایش می دهد. «ترسا جانویچ» از دیگر محققان حاضر 
به  در  موثر  عامل  بعنوان  دیرباز  از  استرس  افزود:  مطالعه  این  در 
خطر انداختن سالمت انسان شناخته می شود اما این مطالعه نشان 
جنسی  سالمت  می تواند  نیز  مردان  اجتماعی  وضعیت  حتی  داد 

مردان را به خطر بیندازند.
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 مدرسه انديشه
در مصرف آن تعادل را رعایت کرد.

حبوبات بیشتر، سیب زمینی کمتر
برخی  بدن،  برای  اما  دارید،  نیاز  کربوهیدرات  به  انرژی  داشتن  برای  شما 
های  رشته  کینوا،  یا  ای  قهوه  برنج  مانند  کامل  غالت  هستند.  بقیه  از  بهتر 

تهیه شده از غالت کامل و حبوبات، فیبر بیشتری داشته و سطح قند خون 
را کمتر افزایش می دهند. این به کاهش کلسترول کمک کرده و بدن را مدت 
طوالنی تری سیر نگه میدارد. کربوهیدرات های دیگر مانند کربوهیدرات 
ها  شیرینی  و  سفید  برنج  سفید،  زمینی  سیب  سفید،  نان  در  موجود  های 
زودتر  شوند  می  باعث  و  دهند  می  افزایش  سریعتر  را  خون  قند  سطح 

احساس گرسنگی کنید و ممکن است احتمال پرخوری را افزایش دهند.

تحرک داشته باشید
حتی سی دقیقه فعالیت فیزیکی پنج مرتبه در هفته (سه مرتبه بیست دقیقه 
کاهش  به  میتواند  آهسته)  دوی  مانند  شدید  فعالیتهای  برای  هفته  در  ای 
کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب کمک کند، البته هر چه بیشتر ورزش 
کنید بهتر است. همچنین ورزش به حفظ وزن ایده آل کمک کرده و احتمال 
را  دقیقه  سی  که  نیست  الزم  میدهد.  کاهش  را  عروق  در  خون  شدن  لخته 

پشت سر هم ورزش کنید، بلکه در فواصل ده دقیقه ای استراحت کنید.

پیاده روی کنید
اگر به ورزش عادت ندارید یا از باشگاه رفتن خوشتان نمی آید فقط پیاده 

روی کنید. این کار ساده و سالم بوده و تنها چیزی که برای آن نیاز دارید یک 
خطر  رفتن  راه  مانند  هوازی  یا  عروقی  قلبی  ورزش  است.  خوب  کفش  جفت 
و  میکند،  کمک  وزن  کاهش  به  میدهد،  کاهش  را  قلبی  بیماریهای  و  سکته 
استخوانها را محکم نگه میدارد. اگر تازه شروع کرده اید، ده دقیقه قدم بزنید 

و سپس به تدریج مقدار آن را زیاد کنید.

بدون رفتن به باشگاه ورزش کنید
انجام  با  را  قلب  سالمت  توانید  می  است  سخت  برایتان  ورزش  که  صورتی  در 
فعالیت های فیزیکی در روز افزایش دهید. هر نوع فعالیت قلبی عروقی از جمله 
باغبانی و باال رفتن از پله ها (به جای استفاده از آسانسور) برای قلب مفید به 
گرفته  نظر  در  ورزش  عنوان  به  تواند  می  خانه  کارهای  حتی  آیند.  می  شمار 
افزایش  را  قلبتان  ضربان  که  باشد  ای  جدی  فعالیت  شامل  که  شرطی  به  شود، 

بدهد، نه این که صرفا گردگیری سبک انجام دهید.

مسئول سالمتی خود باشید
کلسترول  کاهش  برای  استراتژی  چند  از  است  ممکن  دارید،  باال  کلسترول  اگر 
بیشتری  ورزش  کنید،  کار  خود  غذایی  رژیم  روی  بر  میتوانید  کنید.  استفاده 
انجام دهید و داروهای کلسترول مصرف کنید. کارهای دیگری نیز وجود دارد 

که میتوانید انجام دهید تا مطمئن شوید در مسیر درست قرار گرفته اید.

کاری که هنگام صرف غذا در بیرون باید انجام دهید
اگر در خانه برای کنترل کلسترول، غذاهای سالم مصرف میکنید، هنگامی که 
رستوران  غذای  نکنید.  خراب  را  سالم  روند  این  میکنید  صرف  غذا  بیرون  در 
ممکن است پر از چربیهای اشباع شده، کالری و سدیم باشد. حتی گزینه های 
خود  مسیر  از  میخواهید  اگر  شوند.  سرو  زیاد  مقادیر  در  است  ممکن  سالم 

منحرف نشوید به توصیه های زیر توجه کنید:

غذاهای بخار پز، آب پز و کباب شده انتخاب کنید نه غذاهای سرخ شده
در کنار غذا سس استفاده کنید

کنترل نسبت را با درخواست بسته بندی نصف وعده غذایی برای بیرون بردن 
انجام دهید. .

مراقب تله های پنهان باشید
نگاه دقیق به برچسب تغذیه مواد غذایی برای رژیم کم کلسترول و سالم الزم 

است. به این نکات توجه کنید:
اندازه هر وعده را بررسی کنید. ممکن است اطالعات غذایی خوب به نظر برسد 
اما بسته بندی حاوی دو وعده غذایی باشد نه یک وعده. اگر روی برچسب غالت 
گندم  بخوانید.  را  آن  دهنده  تشکیل  مواد  شده،  نوشته   (whole grain) کامل 
گرم   ۰  " حاوی  غذای  باشد.  دهنده  تشکیل  ماده  اولین  باید  کامل  غالت  یا  کامل 
کلسترول" هنوز ممکن است کلسترول بد را افزایش دهد. چربیهای اشباع شده 

یکی دیگر از چیزهایی است که باید مراقب آن باشید.

استرس را از خود دور کنید
استرس مزمن فشار خون و خطر تصلب شریان را که با تجمع پالک های ناشی 
میدهد  نشان  تحقیقات  میدهد.  افزایش  شود،  می  ایجاد  عروق  در  کلسترول  از 
که در برخی از مردم استرس ممکن است مستقیما سطح کلسترول را افزایش 
دهد. سطح استرس خود را با ورزشهای تن آرامی (ریلکسیشن)، عبادت، یا بیو 
بکشید.  نفس  آرام  و  عمیق  و  کنید  تمرکز  خود  تنفس  بر  دهید.  کاهش  فیدبک 
می  باشید  که  جایی  هر  در  که  است  استرس  دهنده  کاهش  ساده  روش  یک  این 

توانید انجام دهید.

کاهش وزن به معنی پیروزی است
کاهش وزن یکی از بهترین کارهایی است که می توانید برای مقابله با بیماری 
های قلبی عروقی انجام دهید. چاقی خطر افزایش کلسترول، فشار خون باال و 
دیابت نوع ۲ را افزایش میدهد. همه اینها بر الیه داخلی عروق تاثیر گذاشته و 
آن ها را مستعد تجمع پالک های کلسترول می کنند. کاهش وزن به خصوص 
چربی شکم که با سخت شدگی عروق مرتبط است، به افزایش کلسترول خوب و 

کاهش کلسترول بد کمک می کند.

توصیه های پزشک خود را انجام دهید
مدیریت کلسترول فرایندی در تمام طول زندگی است. مرتب به پزشک مراجعه 
کنید تا بر سالمت قلبتان نظارت کند. توصیه های دکتر در مورد رژیم غذایی، 
ورزش و داروها را انجام دهید. با همکاری شما و پزشکتان، سطح کلسترول 

شما پایین آمده و سالمت قلبتان افزایش می یابد.
 

رژیم غذایی که هم منفعت 
دارد و هم ضرر!

 

قلبی  "بیماریهای  خطر  می تواند  غذایی  رژیم  این  داشتن 
خونی"  "لخته های  تشکیل  باعث  و  دهد  افزایش  را  عروقی" 
شود. رژیم غذایی گیاهی یعنی پرهیز از مصرف گوشت قرمز 
از  می شوند  تامین  حیوانات  از  که  محصوالتی  نیز  و  ماهی  یا 
قبیل شیر، پنیر، تخم مرغ و... این رژیم می تواند به ایمنی در 
کمک  عروقی  و  قلبی  بیماریهای  و  مفرط  چاقی  دیابت،  برابر 
خطر  گیاهی  صرفا  غذایی  رژیم  که  اینجاست  مهم  نکته  کند. 
گیاه خوار  افراد  می دهد  افزایش  را  عروقی  قلبی  بیماریهای 
این  بودن  باال  علت  و  باالست  خونشان   homocysteine میزان
است.  کرونری  شریانهای  بیماری  دلیل  به  اغلب  آمینه  اسید 
می کنند  دنبال  را  گیاهی  غذایی  رژیم  که  افرادی  این  بر  عالوه 
روبرو  آهن  و  امگا۳   ،b۱۲ ویتامین  در  ویژه  به  کمبودهایی  با 
هستند که در بروز بیماریهای قلبی عروقی نقش مهمی دارند.
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خانواده

آموزش ایجاد تنوع 
در رابطه جنسی

رضایت  اندامتان  و  وزن  از  است.  سبک  ها  بچه  خواب 
کاری  های  العجل  ضرب  درگیر  استرس  کلی  با  ندارید. 
های  زندگی  که  دارد  وجود  مختلفی  دالیل  هستید. 
شب  و  شوند  می  جنسی  رخوت  دچار  طوالنی  زناشویی 
کنترل  یا  بالشت  دنبال  به  همسرشان  جای  به  افراد  ها 

تلویزیون هستند.
رابطه  یک  از  مهمی  بخش  سالم  جنسی  زندگی  یک  اما 
دوی  هر  آن  گرفتن  نادیده  و  دهد  می  تشکیل  را  صمیمی 

شما را از هم دورتر خواهد کرد.

مشکل شماره ۱: همان تکرار قدیمی و همیشگی
طوالنی  رابطه  یک  در  وقتی  کنید.  ایجاد  تغییر  کمی  راهکار: 
وجود  بیولوژیکی  شواهد  کنید.  می  عادت  آن  به  هستید،  مدت 
دارد که تجربیات جدید موجب ترشح دوپامین در مغز می شود. 
دوپامین یک پیام رسان شیمیایی است که بر مرکز لذت در مغز 
خیلی  جدید  روابط  در  که  است  دلیل  همین  به  گذارد.  می  اثر 
مغزتان  و  است  تازه  چیز  همه  چون  شویم  می  زده  هیجان  زود 

توانید  نمی  که  است  دهد.مشخص  می  واکنش  آن  براساس  هم 
عوض  را  تان  زندگی  شریک  رفت،  بین  از  هیجان  این  وقت  هر 
کنید. اما می توانید عوامل دیگر را تغییر دهید. یک مکان جدید، 
زمان جدید یا موقعیت جدید حال و هوای هر دوی شما را برمی 
اتاقی  در  یا  حمام  دوش  زیر  صبح،  اول  جنسی  رابطه  گرداند. 

متفاوت از اتاق همیشگی تان را امتحان کنید.

مشکل شماره ۲: کارهای زیاد، خستگی
پایان  در  ها  زوج  همه  کنید.  ایجاد  رمانتیک  وقفه  یک  راهکار: 
عشق  برای  داشتن  انرژی  و  هستند.  خسته  طوالنی  روز  یک 
مسائل  است.باید  تغییر  قابل  این  اما  است.  دشوار  کمی  بازی 
که  وقتی  ندارد  اشکالی  هیچ  کنید.  بندی  اولویت  را  زندگی  مهم 
خسته هستید، رابطه جنسی سریع و ساده داشته باشید. داشتن 
رابطه جنسی مداوم و حفظ آن برای سالمت رابطه شما اهمیت 

زیادی دارد.
به جای اینکه صبر کنید تا وقت خاموش کردن چراغ ها برسد، 
قبل از شروع کردن کارهای عادی شب، یک وقفه رمانتیک ایجاد 
باشید.  خالق  کنید  سعی  و  بگذارید  وقت  کار  این  برای  کنید. 
این اتفاق قرار نیست یکدفعه بیفتد. باید از قبل برای آن برنامه 

ریزی کنید.

مشکل شماره ۳: شما که هستید؟
وقت  فشار  اعمال  بدون  همدیگر  دوباره  کشف  برای  راهکار: 

بگذارید.
پیشنهاد  اید،  نداشته  هم  با  جنسی  نزدیکی  است  وقت  چند  اگر 
مصنوعی  نظرتان  به  است  ممکن  همسرتان  طرف  از  نزدیکی 
هم  به  غیرجنسی  طریقی  به  اول  که  نیست  بد  برسد.  اجباری  و 
نزدیک شوید. اگر خیلی وقت است که درست حسابی با هم وقت 
نگذرانده اید، شاید خیلی میل جنسی به همدیگر نداشته باشید. 
را  جدید  فعالیتی  کنید.  فراموش  را  فیلم  و  شام  قدیمی  کلیشه 
امتحان کنید و این را جزء اولویت های برنامه تان قرار دهید. هر 
هفته برای یک قرار شبانه برنامه ریزی کنید. فعالیت هایی مثل 
دوچرخه سواری، بولینگ، یا خیلی کارهای احمقانه. با هم برای 
خرید سبزیجات بروید یا هر پنجشنبه شب با هم به کافی شاپ 
زود  خیلی  درآید.  عادت  شکل  به  برایتان  این  بگذارید  بروید. 
دوباره با هم احساس نزدیکی خواهید کرد و میل جنسی تان هم 
یک  شدید،  نزدیک  هم  به  دوباره  گردد.وقتی  برمی  جا  همان  از 
وقتی  گرداند.  برمی  را  قبل  هیجان  همه  سریع  جنسی  برخورد 
رابطه ها به این شکل دوباره جان بگیرند، نزدیکی های جنسی 
۱۰ دقیقه ای هم خالی از لطف نخواهد بود و پیوند قدیمی را بین 

شما ایجاد خواهد کرد.

مشکل شماره ۴: بدنتان را دوست ندارید
ما  از  خیلی  کنید.  توجه  دارید  دوست  که  چیزهایی  به  راهکار: 
ممکن  دهیم.  تغییر  بدنمان  در  را  چیزها  خیلی  داریم  دوست 
است اضافه وزن بارداری را نتوانسته اید برگردانید یا از اینکه 
بدن  تصویر  باشید.وقتی  ناراضی  روید  نمی  باشگاه  دیگر 
داشت،  نخواهید  دوست  را  خودتان  دیگر  باشید،  نداشته  خوبی 
و وقتی خودتان را دوست نداشته باشید، نمی خواهید خودتان 
را با کسی تقسیم کنید. برای درمان پایین بودن اعتمادبه نفس، 
چیزهایی در خودتان پیدا کنید که دوست دارید و از نظر جنسی 
روی آنها تمرکز کنید.با به جای خودتان به بدن همسرتان توجه 
کنید. چه چیزی را در بدن همسرتان دوست دارید؟ چه نقطه ای 
از بدن او تحریکتان می کند؟ با این روش می تواند تمرکز را از 
چیزی که به شما احساس ناامنی می دهد، به چیزهایی که با هم 

از آن لذت می برید تغییر دهید.

مشکل شماره ۵: رابطه جنسی دردناک است
راهکار: در سکوت تحمل نکنید. گاهی اوقات دور شدن شما از 
و  شور  دیگر  که  نیست  دلیل  این  به  همسرتان  با  جنسی  رابطه 
با  بدنتان  که  است  دلیل  این  به  بلکه  است،  شده  کم  آن  به  میلتان 
است.  دردناک  برایتان  جنسی  رابطه  و  کند  نمی  همکاری  شما 
این مسئله به ویژه برای خانم هایی که نزدیک به یائسگی هستند 

اهمیت بیشتری دارد و از اینکه این مطلب را به همسرتان بگویید 
سطح  رود،  می  باالتر  ها  خانم  در  سن  دارید.وقتی  واهمه  هم 
استروژن پایین می آید و این مسئله بر بسیاری از اندام های بدن 
باریک  و  ضعیف  ها  بافت  وقتی  گذارد.  می  تاثیر  واژن  ازجمله 
می شوند و مقداری از ذخیره خون خود را از دست می دهند، 
رابطه جنسی دردناک تر خواهد شد. خوشبختانه، راهکارها و 
درمان های زیادی برای رابطه جنسی دردناک وجود دارد. برای 
روان  است،  موثر  بسیار  واژنی  استروژن  بیماران،  از  بسیاری 
سازها و روغن های واژنی هم در داروخانه ها موجود هستند. 
کنید  مشورت  پزشکتان  با  حتمًا  یافتند،  ادامه  دردها  این  اگر  اما 

زیرا ممکن است علت آن مسئله جدی دیگری باشد.

مشکل شماره ۶: هنوز هم میل و رمق ندارید
است  ممکن  جنسی  میل  شدن  کم  کنید.  پیدا  را  علت  راهکار: 
یک  عالمت  است  ممکن  باشد.  سن  رفتن  باال  نشانه  جز  چیزی 
توازن  عدم  اضطراب،  افسردگی،  مثًال  باشد.  دیگر  جدی  مشکل 
هورمونی، همه موجب ناکارایی جنسی خواهند شد. در مردها، 
یا  دیابت  برای  هشدار  عالمت  یک  تواند  می  نعوظ  توانایی  عدم 
بیماری قلبی باشد و برخی داروها، مثل داروهای ضدافسردگی 
و فشارخون هم ممکن است میل جنسی را کاهش دهند. مسائل 
رابطه  داشتن  برای  شما  توانایی  در  است  ممکن  نیز  رفتاری 
واکنش  هم  الکل  باالی  مصرف  و  سیگار  بگذارد.  تاثیر  جنسی 

جنسی را کند می کند.

باشد.  تاثیرگذار  تواند  می  هم  شما  کردن  ورزش  طریقه  حتی 
ممکن  دوچرخه  روی  طوالنی  زمان  گذراندن  مثال،  بعنوان 
است در زندگی جنسی شما اثر منفی بگذارد. هم خانم ها و هم 
ثابت  های  دوچرخه  یا  دوچرخه  از  طوالنی  مدت  به  که  آقایانی 
مشکل  دچار  جنسی  تحریک  در  است  ممکن  کنند،  می  استفاده 
شرمگاهی  عصب  روی  بر  اندازه  از  بیش  فشار  آن  دلیل  شوند. 
ناحیه  به  کمتری  خون  ذخیره  ها  رگ  شود  می  موجب  که  است 

تناسلی برسانند.

استراحت  داشتن  باشد.  کافی  خوابتان  که  کنید  دقت  همچنین 
کافی اهمیت زیادی دارد.پایین آمدن میل جنسی شما هر دلیلی 
تالش  کمی  به  سابق  روال  به  خود  برگرداندن  باشد،  داشته  که 
نیاز دارد. به رابطه جنسی نیز باید مثل هر مسئله دیگر زندگی 
توجه داشته باشید و بدانید که هیچ قرص معجزه آسایی برای 

حل مشکالت مربوط به آن وجود ندارد.

عاشق شدن نه! 
عاشق ماندن را 
تمــــــــرین کن

است.  مختلفی  مسایل  نیازمند  شاد  و  موفق  ازدواج  یک 
مطالعات  اساس  بر  هستند.  افراد  خود  تر  مهم  همه  از  اما 
جدیدی که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا انجام گرفته است، 
تحت  را  خود  رابطه  شادی  دارند  تمایل  بسیار  ها  زوج 
هم  با  که  زمانی  ویژه  به  مساله  این  باشند.  داشته  کنترل 
دچار تضاد می شوند، بیشتر نمود می یابد. مردها اصوال 
وقتی می بینند همسرانشان در خود فرو می روند و ساکت 
تاثیر  رفتار  هم  معموال  و  دهند  می  نشان  واکنش  هستند، 

گذاری دارند.

با برنامه ریزی برای سفر
خوبی  به  آنها  هستند.  مدیر  و  ریز  برنامه  ذاته  به  ها  زن 
می توانند برای یک سفر عالی برنامه ریزی کنند و رابطه 
عاطفی خود را با یک سفر ساده از این رو به آن رو کنند. 
اما کارشناسان می گویند، زنان اصوال از این امر سرباز می 
زنند زیرا همیشه هراس تنها گذاشتن فرزندان در خانه را 
دارند. یا می ترسند که اگر آنها برنامه ریزی کنند، شاید به 
خواهند  نمی  تر،  ساده  زبان  به  نگذرد.  خوش  همسرشان 
گاهی  اما  بگیرند.  قرار  مردهایشان  دایمی  مواخذه  مورد 
باید در زندگی خطر کرد و از محدوده آسایش کمی بیرون 
های  لحظه  و  کنید  ریزی  برنامه  هراسی  هیچ  بدون  آمد. 

شادی را در کنار یکدیگر تجربه کنید.

با صحبت کردن
زوج ها تا پیش از اینکه ازدواج کنند، حرف های بسیاری 
های  موقعیت  در  دانند  می  خوبی  به  و  دارند  گفتن  برای 
مختلف چطور حرف بزنند که طرف مقابلشان از بودن در 
مساله  این  چرا  ببرد.  لذت  هایش  حرف  شنیدن  و  او  کنار 
را پس از ازدواج ادامه نمی دهند؟ مردها همیشه در مورد 
توانند  می  و  دارند  متنوعی  اطالعات  درشت  و  ریز  مسایل 
باید  باشند.  داشته  بیان  برای  نظری  چیز  همه  مورد  در 
بدانید پس از یک موقعیت اعصاب خوردکن یا پر استرس 
به هیچ وجه برای حرف زدن زمان خوبی نیست. اگر یکی 
از دو طرف در این شرایط مشتاق مکالمه بود، آن یکی باید 
او را توجیه کند تا در زمان مناسب تری با هم حرف بزنند.

با بودن در کنار خانواده ها
کنار  در  بودن  برای  ریزی  برنامه  با  توانند  می  زن  و  مرد 
خانواده های خود شادی بیشتری را به ازدواج خود منتقل 
کنند. هر دو طرف، یعنی زن و مرد از اینکه در کنار پدر و 
طوری  توانید  می  شوند.  می  شاد  بسیار  باشند  خود  مادر 
برنامه ریزی کنید که هفته ای یک روز در کنار خانواده زن 

و روز دیگری را در کنار خانواده مرد باشید.

با نزدیکی عاشقانه
یکی از مواردی که شادی و خوشبختتی را در یک ازدواج 
حفظ می کند، رابطه و نزدیکی عاشقانه است. باید لحظه 

ترکیب  عشق  با  نیز  را  هستید  هم  کنار  در  که  نابی  های 
کنید تا شادی ای که هر دو به دنبال آن هستید را به دست 
باشد،  بیشتر  عمل  این  در  محبت  چاشنی  چه  هر  بیاورید. 
رضایت و شادی بیشتری را به روح و جسم طرفین منتقل 

می کند.

با انجام کارهای خانه
به  خانه  کارهای  در  باید  هم  مردها  که  بدانید  باید  را  این 
مرد  و  زن  طرف  دو  هر  وقتی  کنند.  کمک  خود  همسران 
بیرون از خانه مشغول به کار هستند، کامال منطقی است 
برنامه  هم  با  کنند.  تقسیم  هم  با  را  کارها  نیز  خانه  در  که 
را  کارها  هم  با  یا  کنید.  آشپزی  هم  کنار  در  و  کنید  ریزی 
انجام دهید. یکی جارو بکشد و دیگری گردگیری کند. به 
انجام  تر  سریع  خانه  کارهای  اینکه  بر  عالوه  ترتیب،  این 
می شوند، در نتیجه همکاری احساس نزدیکی بیشتری هم 
به هم خواهید داشت و این موجب شادی بیشتری در قلب 

هر دو طرف می شود.

با گاهی دور بودن از هم
و  شادی  احساس  هم  کنار  در  همیشه  بتوانید  اینکه  برای 

درونی  نیازهای  بتوانید  باید  باشید،  داشته  خوشبختی 
طرفین را نیز درک کنید. آدم ها گاهی به تنهایی و فاصله 
از  معنای  به  مدت  کوتاه  شدن  دور  این  دارند.  نیاز  گرفتن 
باعث  حتی  بلکه  نیست.  وابستگی  و  احساس  رفتن  بین 
باشید.  هم  کنار  در  دوباره  بیشتری  اشتیاق  با  تا  شود  می 
سفرهای  برای  گاهی  سال  طول  در  است  بهتر  بنابراین، 
کوتاه و مجردی برنامه ریزی کنید. البته باید این درک را 
داشته باشید که هرکدام حق تنها سفر کردن را دارید و پس 

از سفر همه خوشی طرف مقابل را از بین نبرید.

همراه با فرزندان
زن ها به طور ذاتی در کنار فرزندان خود شاد و خوشحال 
می  لذت  بدهند،  عشق  کودکانشان  به  اینکه  از  و  هستند 
است.  شادی  و  تفریح  نوعی  آنها  برای  کردن  محبت  برند. 
نیز  خود  فرزندان  با  بیاموزند  خود  به  باید  نیز  مردها  اما 
پدرها  مثال،  طورر  به  کنند.  تجربه  را  شادی  توانند  می 
ترتیب  خود  دختر  با  دونفره  شام  برنامه  یک  توانند  می 
بدهند و به این روش بیشتر به فرزند خود نزدیک شوند. 
تربیت  بار  تا  کنند  می  کمک  کوچک،  ظاهر  به  کارهای  این 
نباشد  مرد)  یا  (زن  طرف  یک  دوش  روی  فقط  فرزندان 
بین  از  اعضا  استرس  نتیجه  در  خانه  در  موجود  شادی  و 

نرود.

با تجربه های جدید
روند ثابت زندگی چیز بدی نیست و اتفاقا بسیاری از زوج 
ها دوست دارند زندگیشان در یک روال عادی بیفتد و بدون 
مانع همین طور به جلو پیش بروند. اما ساکن بودن در یک 
شرایط واحد موجب می شود تا طرفین احساس روزمرگی 
می  بین  از  را  ازدواج  شادی  منفی،  حس  این  و  کنند  پیدا 
برد. کارشناسان دانشگاه برکلی اعتقاد دارند، برای زنده 
برای  باید  زوجین  ازدواج،  و  زندگی  در  شادی  داشتن  نگه 
کنند.  ریزی  برنامه  مثبت  هیجانات  و  تازه  کارهای  انجام 
هیجان  سفرهای  اید.  نرفته  قبال  که  بروید  هایی  مکان  به 
انگیز بروید. یا حتی با کارهای ساده اما نو، رونقی تازه به 

رابطه خود ببخشید.
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تعریف  چگونه  را  آن  و  چیست  عشق  واقعا  اما 
می کنیم؟

که  توصیف هایی  تنوع  و  عشق  تعریف  در  دشواری 
کرده  دشوار  را  آن  سنجش  و  ارزیابی  شده،  آن  از 
ابزار   ۳۰ حدود  گذشته  سال   ۶۰ طول  در  است. 
آمده اند  وجود  به  عشق  اندازه گیری  برای  مختلف 
را  آن  که  است  ابزاری  آنها  جاه طلبانه ترین  شاید  و 
براساس میل فرد برای صمیمیت همراه با مراقبت و 
احساس تعلق به دیگری مورد ارزیابی قرار می دهد. 
تالش های جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی 
باعث شده عشق به انواع مختلفی تقسیم بندی شود: 
خانواده،  اعضای  فرزندان،  و  والدین  بین  عشق 
عشاق  کلی  به طور  اما  مختلف.  افراد  و  دوستان 
کنند؛  تجربه  را  عشق  قراردادی  نوع  دو  می توانند 

عشق شهوانی و عشق همیارانه.

عشق شهوانی
رمانتیک  عشق  به عنوان  معموال  که  شهوانی  عشق 
و شیدایی شناخته می شود، حالتی است از جذابیت 
نوع  این  دیگری.  به  میل  با  همراه  بسیار  وفریفتگی 
شفقت،  و  دلسوزی  قبیل  از  ویژگی هایی  با  عشق 
سرور  و  وجد  و  جنسی  میل  اضطراب،  شادی، 
فیزیولوژیکی  برانگیختگی  می شود.  شناخته  زیاد 
سرخ  تعریق،  قلب،  ضربان  افزایش  شامل  عمومی 
زیاد،  برانگیختگی  احساس  با  همراه  پوست  شدن 
از  است.  شهوانی  عشق  فیزیکی  عالئم  از  اغلب 
دنبال  به  شهوانی،  عشق  دارای  افراد  دیگران،  نظر 
جای  بنابراین  هستند  خود  نیازهای  کردن  برآورده 
تعجب نیست که عشق شهوانی عمر کوتاهی داشته 
این  در  نکشد.  طول  بیشتر  ماه  چند  عمدتا  و  باشد 
به  می شود،  کم سو  عشق  آتش  که  زمانی  عشق،  نوع 
و  می کند  پیدا  تظاهر  تعارض ها،  و  تضادها  تدریج 
عشاق سابق، افرادی شکاک، ناراضی و ناامید شده 

و با یکدیگر درگیری های متعددی پیدا می کنند.

عشق همیارانه
تنش  شهوانی،  عشق  به  نسبت  همیارانه  عشق 
با  عشق  این  دارد.  درپی  کمتری  استرس  و 
سپاسگزاری عمیق طرفین از یکدیگر همراه و اغلب 
شامل تحمل و بردباری در برابر قصورات یکدیگر و 
تالش برای رفع مشکالت و بهبود روابط بین فردی 
بیانگر  رابطه،  نوع  این  در  زناشویی  رابطه  است. 
از  اطمینان  و  یکدیگر  به  طرفین  عمیق  احساسات 
لذت  احساس  و  یکدیگر  خواسته های  و  نیازها  درک 
است. به موازاتی که عشق همیارانه، رشد می کند و 
درباره  به راحتی  زوج  می شود،  گسترده تر  روابط 
می کنند.  صحبت  جنسی شان  نگرانی های  و  مسائل 
با ارتقای روابط بین فردی و صمیمیت بین طرفین، 
و  می کند  پیدا  افزایش  نیز  زناشویی  روابط  از  لذت 
تعهدات طرفین در رابطه قوی تر می شود. عالوه بر 
برخالف  رابطه،  نوع  این  در  زناشویی  رابطه  این، 
عمیق تری  رضایت  و  است  بامعناتر  شهوانی،  عشق 

را به دنبال دارد.

انواع عشق از نظر جان آلن  لی
منجر  عاشقانه  روابط  انواع  توصیف  برای  تالش 
یونانی  باستانی  واژه های  براساس  مدلی  ارائه  به 
نوع   ۶ است  معتقد  وی  شده.  آلن  لی  جان  طرف  از 
رابطه عاشقانه وجود دارد: رمانتیک، سرگرم کننده، 

مالکانه، اشتراکی، نوع دوستانه و واقع گرایانه:

• عشق رمانتیک: افرادی که این نوع عشق را تجربه 
و  ظاهری  زیبایی  برای  خاصی  جایگاه  می کنند، 
فیزیکی طرف مقابل خود قائل اند و به دنبال تجربه 
بدن  و  ظاهر  از  که  هستند  لمسی  و  بصری  لذت 
معشوق یا معشوقه خود کسب می کنند و میل زیادی 

به داشتن رابطه با معشوق خود دارند.

عشقی،  رابطه  نوع  این  در  بازیگوشانه:  عشق   •
جنسی  متعدد  تجارب  کسب  دنبال  به  افراد  عمدتا 
عشق  این  ندارد.  معنایی  برایشان  تعهد  و  هستند 

ناپایدار برای آنها نوعی تفنن و لذت زودگذر است.

آشفتگی  با  معموال  عشق  نوع  این  مالکانه:  عشق   •
و حسادت بیش ازحد همراه و فرد به دنبال مالکیت 
زندگی  افراد  این  است.  خود  عاشقانه  رابطه  در 
پرپیچ و خمی دارند و هرچند محبت زوج به یکدیگر 
آشفتگی هایی  ولی  باشد  لذت بخش  بسیار  می تواند 
می تواند  فرد  برای  آن  تجربه  که  دارد  دنبال  به  را 

دردناک باشد.

• عشق همیارانه: در این نوع رابطه تعهد، صمیمت 
رابطه  معموال  و  می شود  ایجاد  به تدریج  عطوفت  و 
و  آرامش  و  صلح  پایه  بر  و  طوالنی مدت  زوج ها 

نوعی روابط دوستانه حاکم است.

عشق  نوع  این  که  افرادی  نوع دوستانه:  عشق   •
شفقت،  با  توام  روابطی  عمدتا  می کنند  تجربه  را 
تجربه  را  خودگذشتگی  از  و  مراقبت  دلسوزی، 
می کنند. چنین روابط و احساساتی بدون هیچگونه 

چشمداشتی است.

• عشق واقع گرایانه: در این نوع رابطه عشقی، فرد 
به دنبال انتخاب کسی است که با مالک های عقالنی 
تحصیلی  مذهبی،  اقتصادی،  اجتماعی،  منطقی،  و 
و... او سازگار باشد. در نتیجه این رابطه می تواند 

به احساس رضایت متقابل بینجامد.

جان  لی معتقد است روابط عاشقانه در طول زمان 
دوره های  در  است  ممکن  افراد  و  می کند  پیشرفت 
مختلف از زندگی شان رویکردهای مختلفی از عشق 
را تجربه کنند. معموال زوج ها در هر نوع رابطه ای 
هستند.  موفق  و  پایدار  رابطه  یک  ایجاد  دنبال  به 
صرف نظر از اینکه رضایت و موفقیت در یک رابطه 
عاشقانه، اغلب به این بستگی دارد که بتوانیم فردی 
با  ارتباط  در  ما  با  مشابهی  رویکرد  که  کنیم  پیدا  را 

عشق و صمیمیت داشته باشد.

با این راهکارها نگذارید گفتگو به مشاجره منجر شود

لطفا روی مخم راه نرو!
دکتر مسعود احمدزاد اصل

خانه  صورتت  داخل  ملموس  گرمی  و  رفت  باال  که  قلب  ضربان 
خارج  دستت  از  کم کم  دارد  اعصابت  کنترل  می دانی  خوب  کرد، 

می شود و دیگر هیچ کس جلودارت نیست...

 این از همان وقت هایی است که نه می خواهی حرف کسی را بشنوی و نه 
دوست داری حرف بزنی چون دوست داری یک زمین لرزه ۸ ریشتری 
بدهی،  حسابی  گوشمالی  یک  را  کرده  ناراحتت  که  کسی  و  بیندازی  راه 
اما چرا؟ چرا عده ای تا این اندازه عصبانی می شوند و کنترل کردن آنها 
اینقدر سخت است؟ آیا راهی وجود دارد که در شرایط اینچنینی بشود 
افراد را آرام کرد و مانع عصبانیتشان شد؟ دکتر مسعود احمدزاد به این 

سوال ها جواب می دهد.

قبل از هرچیز باید این نکته را بررسی کرد که اصال دعوا و مشاجره به 
چه دلیل اتفاق می افتد؟ انسان ها دوست دارند از بودن در کنار یکدیگر 
احساس امنیت کنند و دیگران آنها را بپذیرند اما وقتی این حس از بین 
برود و شخص احساس امنیتش را از دست بدهد، باعث به وجود آمدن 
یکدیگر  با  آن  سر  بر  دوطرف  که  موضوعی  از  جدا  می شود.  مشاجره 
بحث دارند، مهم ترین عاملی که باعث بروز اختالف و مشاجره می شود، 
یا  گرفته  قرار  اتهام  مورد  کند  احساس  کسی  وقتی  است.  درک نشدن 
صفتی زشت به او نسبت داده شده است، از خود دفاع می کند و بهترین 
دفاع را حمله به طرف مقابل می داند. در واقع وقتی فردی در ذهن خود 
اینگونه پیشگویی می کند که مخاطبش او و احساسش را زیر پا گذاشته 

و او را نپذیرفته، دست به واکنش تدافعی می زند.

بحث با مشاجره تفاوت دارد
زیادی  اختالف  مشاجره  و  بحث  و  گفت و گو  بین  که  داشت  توجه  باید 
می شنوند  را  یکدیگر  صحبت های  دوطرف  گفت وگو  در  دارد.  وجود 
در  اما  می کنند  دفاع  مواضعشان  و  خود  از  مقابل  طرف  درک  از  بعد  و 
حوصله  حتی  گفت وگو  طرفین  و  نمی شود  شنیده  حرف ها  مشاجره 
اتفاق  اولیه  شکست  اینجا  و  ندارند  را  مقابل  طرف  صحبت های  شنیدن 
می افتد. در این مواقع شخصی که حالت تدافعی دارد و احساس می کند 
مورد اتهام یا بی احترامی قرار گرفته، باید به خود رجوع کند و با حسش 
روبرو شود؛ ببیند عصبانی است یا ترسیده و با داشتن آگاهی از حسی 
که دارد، با طرف مقابل گفت وگو کند. یکی از راه هایی که در مشاجره ها 
بسیار موثر است، حذف کلمه «تو» است. به جای اینکه مخاطب خود را 
کمبودهای  و  نقص ها  و  کنید  تحقیر  انتقادی  و  آزاردهنده  جمله های  با 
کنید.  استفاده  «من»  واژه  از  کنید  سعی  دهید،  قرار  ذره بین  زیر  را  او 
به  شخصی  اگر  می کنم؛  روشن  برایتان  مثال  یک  ذکر  با  را  موضوع  این 
شما بدقولی کرد و این کار او را بی توجهی به حساب می آورید، به جای 
اینکه با غر و شکایت یا داد و فریاد او را یک آدم بی توجه بخوانید، به او 
بگویید: «وقتی این کار را انجام می دهی، خیلی حس بدی پیدا می کنم». 
تا  می آورید،  خودتان  سمت  به  مقابل  شخص  از  را  اشاره  انگشت  وقتی 

اندازه زیادی از تنش و باالگرفتن مشاجره جلوگیری کرده اید. 

وقتی سطح هیجان باال می رود
برایتان  را  صدایش  شخصی  مشاجره  یک  در  وقتی  دارند  اعتقاد  عده ای 
شدت  از  تا  ببرید  باال  را  صدایتان  او  با  هماهنگ  باید  هم  شما  برد،  باال 
گرفتن بحث جلوگیری کنید اما این یک باور نادرست است. وقتی کسی 
سطح  چون  نمی شود  شنیده  صدایش  دیگر  می برد،  باال  را  صدایش 
و  بحث  که  ندارد  وجود  تعادلی  شرایط  این  در  و  رفته  باال  هیجانی 
هیچ  برود،  باال  هیجان ها  سطح  اگر  بگیرد.  شکل  سازنده  گوی  و  گفت 
صدایی شنیده نمی شود و حرف ها و صحبت های شما مورد توجه قرار 
نمی گیرد. این موضوع حالت برعکس هم دارد؛ ممکن است کسی سکوت 
تمام  که  بگوید  ظاهر  در  و  باشد  نداشته  خودش  از  دفاعی  هیچ  و  کند 
حرف های شما را پذیرفته است اما این حالت هم شرایط گفت وگو و بحث 
است.  شده  قطع  رابطه  وضعیت،  این  در  گفت  می توان  و  ندارد  را  سالم 
در هر دو صورت داد زدن و با صدای بلند صحبت کردن یا سکوت مانع، 

گفت وگوی سازنده است. 

عصبانیت های به جا و نابه جا
موارد  این  در  نابه جا.  بعضی ها  و  هستند  به جا  عصبانیت ها  از  بعضی 
باید دید به کار بردن چه جمله هایی باعث تحریک عصبانیت طرف مقابل 
می شود و مانع به کار بردن آنها شد. استفاده از متلک و کنایه که آتش 
و  است  سم  مثل  می کند،  بیشتر  مشاجره  یک  در  را  عصبانیت  و  خشم 
به  تحریک کننده  جمله های  تا  کنید  کنترل  را  خود  وضعیت  این  در  باید 
همانطور  چون  بشنوید  را  یکدیگر  صحبت های  کنید  سعی  نبرید.  کار 
می شود.  مشاجره  بروز  باعث  نشدن  پذیرفته  و  شنیده  کردم،  اشاره  که 

انسان ها به دیده شدن و مورد پذیرش قرار گرفتن نیاز دارند.

سالمت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , 

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ( London University ) هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

عشق چند نوع است؟
دکتر غالمحسین قائدی

در طول تاریخ توصیف های متعددی از عشق ارائه شده. غم و اندوه و لذت و شکوه عشق 
باعث شده شاعران، هنرمندان، متفکران، نویسندگان و بسیاری، عشق را الهام بخش برخی از 
آثار خود کنند. هرکدام از ما در طول زندگی به طریقی با عشق آشنا شده ایم و شاید بهترین 

و بدترین لحظه های زندگی هر کدام از ما به نوعی با عشق گره خورده باشد...
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ورزش

 معرفی ۲۴ بازیکن نهایی تیم ملی؛

 ارتش فوتبال 
ایران به خط شد 

 کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال اسامی ۲۴ بازیکن تیم 
ملی اعزامی به رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را اعالم کرد.

بدترین  و  اتفاق  ترین  مهم  شاید  و  شد  اعالم  ملی  تیم  نهایی  لیست 
پرسپولیس  سریع  تکنیکی  بال  خلعتبری  محمدرضا  خوردن  خط  آن 
جام  در  حضور  شانس  پختگی  اوج  و  سالگی   ۳۰ در  حاال  که  باشد 
جهانی را از دست داد و به برزیل نخواهد رفت. خلعتبری در حالی از 
حضور در جام جهانی کنار رفت که فصل نسبتا خوبی را پشت سر 
گذاشت و با وجود اینکه دیر به پرسپولیس پیوست اما آمار گلزنی و 
گلسازی نسبتا خوبی داشت. کی روش که انگار فقط به گل نخوردن 
در جام جهانی فکر می کند از تعداد بازیکنان تهاجمی اش کم کرده 
و مدافعان زیادی را به برزیل می برد. گفتنی است بعدازظهر امروز 
بازیکن  زاده،  بیگ  هاشم  پزشکی  وضعیت  آخرین  دریافت  از  پس  و 
بیست و سوم از بین بیگ زاده و خانزاده اعالم خواهد شد اما در عین 
حال و در صورت انتخاب هاشم بیگ زاده نیز محمدرضا خانزاده به 

برزیل سفر می کند. اسامی بازیکنان به شرح زیر است:
دروازه بانان: رحمان احمدی-علیرضا حقیقی-دنیل داوری.

منتظری- پژمان  زاده-  بیگ  آشور-هاشم  بیت  مهرداد  مدافعان: 
نعمه-مهرداد  آل  صادقی-احمد  حسین  حسینی-امیر  سیدجالل 

پوالدی-حسین ماهینی.
هافبک ها: آندارنیک تیموریان-جواد نکونام-قاسم حدادی فر - رضا 

حقیقی-بختیار رحمانی-احسان حاج صفی.
شجاعی-رضا  دژاگه-مسعود  اشکان  حیدری-  خسرو  مهاجمان: 

قوچان نژاد-علیرضا جهانبخش-کریم انصاری فرد.
گفتنی است؛ بازیکنان می بایست ضمن همراه داشتن لوازم شخصی 
خود از جمله کفش های مربوط به بازی در شرایط بارانی و عادی، 
هتل  محل  در  ماه  خرداد   ۱۲ دوشنبه  روز  دقیقه   ۱۵:۳۰ ساعت  راس 
آزادی خود را به کادر فنی معرفی کنند. الزم به ذکر است، لیست ۲۳ 
نفر نهایی روز سوم ژوئن(۱۳ خرداد ماه) بر اساس درخواست فیفا 

اعالم خواهد شد. 

خط به خط با تیم ملی
دروازه بان: حقیقی، پیروز نبرد ذخیره ها

لیست نهایی کارلوس کی روش برای جام جهانی ۲۰۱۴، با جدایی ۴ 
بازیکن حاضر در اردوی اتریش همراه شد. همانطور که انتظار می 
رفت، یکی از بازیکنان کنار گذاشته از اردوی تیم ملی در میان دروازه 
بان های تیم قرار داشت. دنیل داوری، رحمان احمدی، سوشا مکانی 
آخرین  در  را  ملی  تیم  که  بودند  بانی  دروازه   ۴ حقیقی  علیرضا  و 
اردوی تدارکاتی اش همراهی می کردند و همه آن ها نیز در ۳ مسابقه 
پروسه  رفتند.در  میدان  به  روش  کی  تیم  برای  اردو  این  تدارکاتی 
احمدی  طبیعتا  روش،  کی  توسط  تیم  نهایی  بان  دروازه   ۳ انتخاب 
قرار  شده  حذف  نفر  و  بودند  امنیت  حاشیه  با  هایی  مهره  داوری  و 
بود از بین سوشا و علیرضا انتخاب شود. درخشش سوشا در رقابت 
های لیگ و از طرفی اشتباهات او در دیدار برگشت با السد در آسیا 
در  اما  حقیقی  علیرضا  کرد.  می  پیچیده  را  او  مورد  در  قضاوت  کار 
لیگ دسته دوم کشور پرتغال حضور دارد. آقای سرمربی در نهایت 
تصمیم گرفت مکانی را از تیم ملی خط بزند. حاال علیرضا حقیقی به 
بخشی از قول چند سال قبل خود برای حضور در جام جهانی برزیل 
اول  بان  دروازه  بود  قرار  خودش  گفته  به  البته  او  است.  کرده  عمل 
تیم باشد که قاعدتا به این هدف نخواهد رسید.انتخاب سخت بعدی 
در  تیم  اول  گلر  انتخاب  برای  تصمیم  پست،  این  در  سرمربی  آقای 
شانس  رحمان  اخیر،  دیدارهای  به  توجه  با  بود.  خواهد  جهانی  جام 
نیجریه  برابر  ایران  دروازه  چارچوب  در  قرارگرفتن  برای  بیشتری 

دارد.

دفاع: فرار از خودکار قرمز!
روش  کی  نهایی  لیست  در  اتریش،  اردوی  در  حاضر  مدافعان  همه 
بین  از  است  قرار  نهایت  در  و  هستند  حاضر  نیز  جهانی  جام  برای 
هاشم بیگ زاده و محمدرضا خانزاده یک نفر از تیم ملی خط بخورد. 
آنچه تعداد بازیکنان مدافع حاضر در لیست کی روش را افزایش داده 
است، عالقه او به بازی تدافعی و البته تصمیم او برای بازی دادن به 
واقع  در  است.  هافبک  خط  در  صفی  حاج  احسان  و  حیدری  خسرو 
دیگر  ملی،  تیم  در  حضور  قبلی  مقاطع  خالف  بر  احسان  و  خسرو 
همه  خالف  داشت.بر  نخواهند  عهده  بر  دفاعی  خط  در  ای  وظیفه 
تا  ماند  باقی  ملی  تیم  جهانی  جام  فهرست  در  ماهینی  نام  شایعات، 
بازیکنی که از ابتدا در تمام اردوها همراه کی روش بوده است، باز 
هم در لیست های این مربی جای داشته باشد. او در پست دفاع راست 
یک رقیب جدی به نام مهرداد بیت آشور دارد که احتماال جام جهانی 
پژمان  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  کرد.  خواهد  شروع  فیکس  را 
منتظری در بازی برابر آرژانتین به این بخش از زمین منتقل شود تا 

جالل حسینی و امیرحسین صادقی در مرکز خط دفاعی قرار بگیرند. 
ملی  تیم  در  ماهینی  شرایط  تعیین  در  نیز  زاده  بیگ  هاشم  وضعیت 
اثربخش خواهد بود. در صورت نرسیدن هاشم احتماال این خانزاده 
است که در سمت راست ذخیره بیت آشور می شود تا ماهینی به سمت 
چپ برود و برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت با پوالدی رقابت کند. 
حسین پیش از این در استقالل اهواز، ذوب آهن و دیدار دوستانه تیم 
ملی با آنگوال در این پست بازی کرده بود.پست دفاع وسط تیم ملی 
در لیست امروز کی روش، دو مدعی اصلی دارد. بدون تردید جالل 
حسینی و پژمان منتظری اولین انتخاب های او در میان نفرات دعوت 
شده به شمار می روند. امیرحسین صادقی نزدیک ترین نفر به این 
دو بازیکن است و شانس زیادی برای انجام حداقل یک مسابقه در این 
تورنمنت دارد. احمد آل نعمه و شاید خانزاده اما بعید است بتوانند 

در برزیل برای تیم ملی ایران به میدان بروند.

هافبک: کمربند را ببندید
حقیقی،  رضا  فر،  حدادی  قاسم  نکونام،  جواد  تیموریان،  آندرانیک 
عنوان  به  بازیکن   ۶ این  نام  صفی؛  حاج  احسان  و  رحمانی  بختیار 
انتخاب های نهایی تیم ملی در خط هافبک از سوی فدراسیون فوتبال 
اعالم شده است. در این لیست نام خسرو حیدری، دژاگه، جهانبخش 
فرض  اگر  است.  شده  آورده  مهاجمان  میان  در  شجاعی  مسعود  و 
کنیم در سیستم مورد عالقه کی روش یعنی ۱-۳-۲-۴ به دو بازیکن 
خط دوم که مقابل خط دفاعی قرار می گیرند هافبک گفته شود و ۳ 
یک  هم  باز  شوند  بندی  دسته  مهاجمان  بین  در  مهاجم  پشت  بازیکن 
مشکل باقی می ماند و آن حضور حاج صفی در جمع هافبک هاست 
صفی  حاج  ندارد.  را  میانی  هافبک  در  بازی  توانایی  شک  بدون  که 
مدافعان  به  نامش  باید  صورت  این  در  که  بود  خواهد  چپ  مدافع  یا 
اضافه شود و یا در گوش چپ به میدان می رود که در آن صورت هم 
بگیرد.  قرار  مهاجمان  جمع  در  و...  جهانبخش  و  شجاعی  مثل  باید 
تنظیم  برای  ها  فدراسیونی  و  روش  کی  کتاب  و  حساب  مجموع  در 
این لیست چندان قابل درک نیست. اما آنچه مشخص است، «تقریبا» 
همه هافبک های تیم ملی از تیغ تیزی به نام «حذف» در امان مانده 
پشت  بازیکنان  شدن  خوانده  هافبک  فرض  خلعتبری(با  منهای  و 
مهاجم) همگی در لیست نهایی قرار گرفته اند. در حالی که احتمال 
وجود  صفی  حاج  حتی  و  فر  حدادی  رحمانی،  بختیار  خوردن  خط 
داشت تمامی این هافبکها در لیست باقی ماندند تا قلم قرمز بر روی 
آندو  ملی  تیم  دفاعی،  هافبک  پست  در  شود.  کشیده  مهاجمان  نام 
تیموریان و جواد نکونام را در اختیار دارد. احتمال بازی با ۳ هافبک 
دفاعی می تواند رضا حقیقی و یا قاسم حدادی فر را به ترکیب ثابت 
نزدیک کند. در غیر اینصورت آن ها از روی نیمکت ذخیره به تماشای 
تیم می پردازند. قاسم البته در ذوب بازیکن هجومی تری بوده است 
اما با توجه به شرح وظایفش در دیدار با آنگوال، بعید به نظر می رسد 
در پست ۱۰ تیم ملی به کار گرفته شود. این پست احتماال به دو بازیکن 
بختیار  و  اول  انتخاب  عنوان  به  دژاگه  اشکان  شد.  خواهد  سپرده 
رحمانی به عنوان انتخاب دوم. ستاره فوالد البته در دیدارهای اخیر 
را  پرتغالی  سرمربی  اعتماد  اما  نداشت  چندانی  درخشش  ملی  تیم 
خسرو  حضور  ملی،  تیم  اخیر  دوستانه  مسابقات  در  نداد.  دست  از 
حیدری و احسان حاجی صفی در خط هافبک، رقابت در کناره های 
این خط در تیم ملی را به شدت افزایش داد و در نهایت موجب کنار 
رفتن خلعتبری شد. کی روش با فرض بازی دادن به دژاگه در پست 
پشت مهاجم، در سمت راست خسرو حیدری و علیرضا جهانبخش و 
در سمت چپ احسان حاج صفی و مسعود شجاعی را امتحان خواهد 
به  روش  کی  عالقه  مورد  بازیکنان  عنوان  به  خسرو  و  مسعود  کرد. 
احتمال فراوان در جام جهانی فیکس هستند و علیرضا و احسان از 

دم دست ترین ذخیره های این مربی به شمار خواهند رفت.

فوروارد: همه رفتند کسی با ما نمانده!
قبل از اعالم رسمی لیست نهایی تیم ملی، پیش بینی می شد از میان 
سردار آزمون و مهدی شریفی یک نفر در آخرین غربال تیم ملی حذف 
حضور  برزیل  به  اعزامی  بازیکنان  لیست  در  مهاجمان  بقیه  و  شده 
مسافران  جمع  از  بازیکنان  این  دوی  هر  عمل،  در  اما  باشند.  داشته 
هم  خلعتبری  محمدرضا  نام  اینکه  تر  عجیب  و  شدند  حذف  برزیل 
در میان خط خورده ها بود تا اتفاقات غیرمنتظره در خط حمله تیم 
روش  کی  تمرکز  رسد  می  نظر  باشد.به  خطوط  سایر  از  بیشتر  ملی 
از  بیش  مهاجمان  شده  باعث  جهانی  جام  در  دفاعی  بازی  روی  بر 
مدافعان در تیررس حذف قرار بگیرند. چه، از میان ۴بازیکنی که به 
طور قطعی از جمع ملی پوشان خط خورده اند ۳نفر مهاجم هستند. 
با حذف این ۳ نفر حاال قوچان نژاد و کریم انصاری فر تنها مهاجمان 
تخصصی تیم ملی در برزیل خواهند بود و برای تیمی که قصد حمله 
کردن به دروازه رقبا را ندارد البد همین دو مهاجم کافی خواهد بود.
البته در لیستی که فدراسیون فوتبال اعالم کرده نام خسرو حیدری، 
نوشته  مهاجمان  میان  در  هم  جهانبخش  و  دژاگه  شجاعی،  مسعود 
شده اما همه می دانند که هیچ یک از این بازیکنان مهاجم نیستند و 
قرار هم نیست نقش مهاجم را در برزیل ایفا کنند. در واقع از جمع 
کی  دفاعی  های  تاکتیک  قربانی  نفر  دو  خلعتبری  و  آزمون  شریفی، 
روش شده اند و در این میان حذف خلعتبری عجیب ترین اتفاق ممکن 
در غربال نهایی تیم ملی بود. البته اگر این بازیکن را با توجه به پست 
اش در دیدارهای اخیر تیم ملی، در جمع هافبک های تیم قرار ندهیم.





  جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۸هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
١- ظاهر، هويدا- الغر

٢- آئين ها- صورتگر- باالپوش خانم ها
ــيقي- تناور-  ٣- پايتخت جهاني موس

اهداف، مقاصد
ــاه برفي-  ــا- م ــگ بزرگ كليس ٤- زن

جوانمرد- گرداگرد لب و دهان
ــتان-  ــي- دومين ماه زمس ٥- زاج يمن

هماهنگ
٦- مرسوم- نهي كننده- ماده بيهوشي

٧- خال كوبي- چراغ آويز- عالم الهي
ــدار از بقعه ها-  ــاب هندوان- دي ٨- كت

ناخن خشك
٩- گله مندي- بي حركت- از مزه ها

١٠- امر به يافتن- باال رفتن- نوشته را 
معتبر مي كند

١١- آلياژ- از پادشاهان ساساني كه به 
جاي بهرام سوم بر تخت نشست- سفيد 

آذري
١٢- نوعي گياه معطر- رسول خدا- چه 

كسي؟- بعد از اذان گفته مي شود
١٣- تازيانه- آشفتگي- از هالوژن ها

١٤- حيوان مردارخوار- آشاميدني شفابخش- حاصل تالش خالي بندها!
١٥- تغييرات ايجاد شده در بسامد نسبي اشكال مختلف يك ژن در يك جمعيت، به واسطه 

HIV شانس و نمونه گيري تصادفي- بيماري ناشي از ويروس

 عمودي:
١- ورم ريه- اثري از شيخ بهايي

ــهري مرزي در شمال استان  ٢- گندم خردكن بادي- پرنده اي كوچك و خواننده- ش
آذربايجان شرقي

٣- جال و صفا- مادر رستم- مركز يونان
٤- باد سرد- كلرا- حرف خطاب- موچين
٥- آسان كردن- به شگفت آمدن- ماتيك

٦- اين شهر سوئيس جزو ١٠ شهر برتر جهان از نظر كيفيت زندگي معرفي شد- اجازه 
نامه- نام دخترانه

٧- آرميدن- همسر فرنگيس- خام آن براي پيران آئينه است
٨- سنگ انداز- پيامدها- وسيله اي براي گرم كردن و جوشاندن آب

٩- كشور آسيايي- كمك كننده- سازي كه با لب نواخته مي شود
١٠- منطقه اي تفريحي در تهران- مخفف تاتار- آينده

١١- مايه- مجموع پسته، بادام، 
ــه تف داده  ــود، فندق، تخم نخ

و...- سالي كه در آنيم
ــي-  امريكاي ــترمرغ  ش  -١٢

صدمه- تنگي- رنجوري
١٣- نام آلوز بازيكن ملي پوش 
برزيلي بارسا- هدايتگر- هواي 

گرفته
ــط  ١٤- اين گاز اولين بار توس
مايكل فارادي از طريق الكتروليز 
ــتات به دست آمد-  پتاسيم اس

دست به دامن شدن- گالبي
ــلم سمفوني-  ــتاد مس ١٥- اس

عضو دستگاه عصبي مركزي

 افقي:
ــار  آث از  ــان-  پيم ــت  دس  -١

سينمايي استن لي
٢- فراورده نهايي سوخت و ساز 
ــتانداران- آرزوي  ــي پس پروتئين

خيالي- رگ خوني ظريف
ــور-  ــه- ك ــودروي فرانس ٣- خ

غذاي نوروزي
ــز ايالت  ــم- مرك ــع جس ٤- جم
بروتاين در فرانسه- منع كردن- 

موجود فراطبيعي
٥- خوب- سوره بدون بسم اهللا- 

زيبايي
ــيار روان-  ــد- بس ــد و ش ٦- آم

كلمه شرط
٧- بخشش- شهر استان فارس- 

واحد سطح
ــالح زنبور- دانه خوراكي-  ٨- س

آخرين حرف قافيه
٩- شهر ايتاليا- رجحان- شماره

ــر-  ــار- واگي ــخنان بيم ١٠- س
گياهي با خاصيت دارويي زياد

١١- شاه مادها- مخفف اندوه- بوي ماندگي
١٢- رطوبت- برادر پدر- چك- همه كاره روستا بود

١٣- آرنج- اجداد- انديشه ها
١٤- داروي تعديل كننده ايمني- نوعي شنا- واحدي براي ليتر

ــو (١٣٩٣)- واحد  ــينمايي چارس ١٥- از بازيگران مرد نه چندان معروف فيلم س
پول آذربايجان

 عمودي:
١- رمان پارالگر كويست- كشوري در قاره كهن

٢- گياهي براي مصرف دام- سرود و نغمه- بيمار
٣- يار داماد- كشوري در آسيا- سازمان مديريت بحران فدرال

٤- پائين و قعر- مايعي بي رنگ و فرار- هنوز شاد نشده- نوه ابراهيم (ع)
٥- نشان دادن- سخن چين- رنجوري
٦- واژه پرسش- جايگزين- بي حركتي

٧- پرنده اي حالل گوشت- برابر، مقابل- مقياس
ــرزمين جنگل هاي انبوه، رودهاي پرآب و دشت هاي يخ زده-  ــم- س ٨- كيش، رس

سراپرده
٩- باالي زانو- معاينه پزشكي- قطعه هاي پشم شيشه

ــاره- گازي  ١٠- ضمير اش
شبيه ازت- شيمي كربني

ــايورد-  ش ــز-  ني  -١١
پروردگار

ــور-  كش پهناورترين   -١٢
فاقد نيروي شنوايي- جوي 

آب- زهر
گياهي  ــظ «م»-  تلف  -١٣

طبي- گونه اي طالق
١٤- از فنون كشتي گيري- 

سزاوار- كوتاه
ــكاي  ي ــرنگون-  س  -١٥
ــازي  ــات و ذخيره س اطالع

در رايانه

حل جدول ويژه شماره ۵۶۳۸حل جدول عادی شماره ۵۶۳۸

زي بپر وم رح ل ب ول رح ب جو ن ر پ ب پس و
جدول ويژه  جدول عادي 123456789101112131415

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ماداتجامسبابر1
انيمغرمريازجلا2
غموماخزربربز3
اضرزاوهاهتل4
اكدرويزفلجخد5
ليگزامهمبابرا6
ملايرمزيهامد7
امودتلوهسسران8
اقلمقارلابوا9

تاهيهريالومتم10
امارسنخانتره11
حارشريذپبرد12
نازنويووزااك13
رفنهساميليفومه14
مظانراداوقدنف15

123456789101112131415
انهپايروبرتهم1
گولونومالاپميا2
رشسرادلوتارت3
التمارهاعسو4
نباارلكريسشم5
اهبرسانمكسويك6
شيواراساينما7
تكربازريممدان8
اينتسيپميتيي9

ينتسبنيتبادرز10
يگمهااراساوه11
ساتتينهتكدي12
اتبنراورجشدص13
حولهداسوياكلاف14
دنهسقياقشكمدا15

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

خطر  به  را  خودتان  که  دارید  اشتیاق  اگر 
توانید  می  ندارد،  اشکالی  اصًال  بیندازید 
خطر کنید و بگذارید اتفاق بیدادگرانه ای 
که  باشد  تان  حواس  اما  بپیوندد.  وقوع  به 
طول  زیاد  را  گرایانه  عصیان  اقدامات  این 
به  باید  که  دارید  تعهداتی  اکنون  ندهید. 
انجام برسانید، یعنی بار سنگین مسئولیت 
اجازه  کنید.  می  احساس  را  محوله  های 
به  را  شما  امیدی  نا  و  ناراحتی  که  ندهید 
کیفیت  از  زیرا  بکشاند،  عاطفی  بحران 
بهتر  فعًال  شد.  خواهد  کاسته  تان  زندگی 
وقت  در  و  دهید  خرج  به  صبوری  است 

مناسب وارد عمل شوید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
این قابلیت را دارید که با وجود محدودیت 
های اعمال شده به کارتان ادامه دهید، اما 
کنید.  می  فکر  فرار  راه  به  تان  خیاالت  در 
این را می دانید که عصیان و سرکشی راه 
نیستید  مطمئن  اما  نیست،  درستی  حل 
دست  به  را  امور  کنترل  باید  طور  چه  که 
بگیرید. اگرچه می توانید با یک شدت عمل 
ناگهانی از اسارت خارج شوید، اما به شما 
توصیه می شود که اکنون جانب منطق را 

فراموش نکنید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
یک سری مسایل شخصی وجود دارند که 
حتی  کنید،  رسیدگی  ها  آن  به  باید  امروز 
شوند.  تان  مانع  اجتماعی  وظایف  اگر 
شاید فکر کنید که کسب و کارتان فرصتی 
را فراهم کرده تا از موضوعات خانوادگی 
زیادی  مدت  که  بدانید  اما  بگیرید،  کناره 
نمی توانید از خانه و خانواده ی تان دوری 
کنید. سعی کنید وظایف تان را به بهترین 
شکل ممکن به انجام برسانید و درباره ی 
نگویید.  دروغ  خودتان  به  موجود  شرایط 
شما دست به کار شوید، همه چیز خودش 

حل خواهد شد.

متولدین تیر (خرچنگ):
چیزی  کارتان  محل  در  است  ممکن  امروز 
را به شما تحمیل کنند و از این بابت اذیت 
زیادی  انتظارات  دیگران  شاید  شوید. 
دانید  می  هم  را  این  اما  دارند،  شما  از 
کارهای  شود  می  روز  یک  طول  در  که 
زیادی انجام داد. حواس تان باشد که اگر 
مرزبندی های الزم را درست انجام ندهید 
با مشکل روبرو خواهید شد. لزومی ندارد 
از چیزهایی که تحت کنترل تان نیستند گله 
چیز  همه  زدن  غر  با  زیرا  کنید،  شکایت  و 
بدتر خواهد شد. بهترین راهکار این است 

به دیگران اجازه دهید که بدانند از پس چه 
کارهایی برمی آیید و چه کارهایی را نمی 
برای  را  نکات  این  اگر  دهید.  انجام  توانید 
و  ستایش  مورد  مطمئنًا  کنید  روش  همه 
احترام آن ها قرار خواهید گرفت، پس مهم 

نیست اگر اول کار با شما مخالفت کردند.

متولدین مرداد (شیر):
از  تان  مالی  اوضاع  که  رسد  می  نظر  به 
همین  به  نیست،  برخوردار  الزم  ثبات 
خاطر مواجه با یک خرج هنگفت ناگهانی 
و  دخل  که  این  از  اما  است.  بزرگی  مشکل 
خرج تان به هم نمی خورد نا امید نشوید. 
واقعیت این است که رسیدن به تعادل مالی 
یک راه  آسانی نیست. برای این که به  کار 
حل اساسی دست پیدا کنید، ابتدا باید این 
مشکل موقتی را از سر راه بردارید و این 

کار تالش مضاعف می طلبد.

متولدین شهریور (سنبله):
از نظر احساسی کمی آشفته شده اید. تنها 
است  این  دارید  نیاز  آن  به  فعًال  که  چیزی 
اما  باشید.  برخوردار  کافی  تمرکز  از  که 
برنامه  مطابق  چیز  همه  امروز  که  بدانید 
ای که تعیین کرده اید پیش نخواهد رفت. 
شاید مجبور شوید که همه چیز را چندین 
جور  موجود  شرایط  با  تا  دهید  تغییر  بار 
تحت  که  اند  راه  در  اتفاقاتی  زیرا  شود، 

قبًال  که  را  انتظاراتی  نیستند.  شما  کنترل 
روز  این  بتوانید  تا  بگذارید  کنار  داشتید 
چالش برانگیز را به یک روز شگفت انگیز 

تبدیل کنید.

متولدین مهر (ترازو):
امروز دیگران متوجه نخواهند شد که چه 
اوقات سختی را می گذرانید، زیرا توانسته 
پنهان  را  تان  های  نگرانی  موفقیت  با  اید 
کنید. اما اگر دل مشغولی های تان را با یک 
دوست مورد اعتماد در میان بگذارید حال 
و احوال تان بهتر خواهد شد. آن چه اکنون 
قضاوت  مورد  از  ترس  شود  می  تان  مانع 
به  و  ماندن  ساکت  اما  است.  گرفتن  قرار 
نیست.  کار  ی  چاره  کردن  فکر  تنهایی 
داشته  سر  در  متفاوتی  خیلی  افکار  شاید 
فراموش  را  کالم  صداقت  اگر  اما  باشید، 
ایجاد  خود  به  خود  اطمینان  حس  نکنید 

خواهد شد.

متولدین آبان (عقرب):
تان  زندگی  در  زیادی  چیزهای  روزها  این 
فرصت  خاطر  همین  به  اند،  افتاده  اتفاق 
را  درست  ریزی  برنامه  یک  برای  کافی 
که  است  سخت  خیلی  اید.  داده  دست  از 
طور  همین  را  امور  جزییات  بخواهید 
بررسی  افتند  می  اتفاق  هم  سر  پشت  که 
بیاید  تان  کمک  به  کسی  که  این  مگر  کنید، 

و از شما بخواهد که هدف تان را مشخص 
کنید. هدف تان را مشخص کنید و بقیه ی 

چیزهای اضافه را کنار بزنید.

متولدین آذر (کمان):
کارتان  که  دارید  را  توانایی  این  معموًال 
ی  کننده  سرگرم  امور  به  و  کنید  رها  را 
این  امروز  لطفًا  اما  بپردازید،  تان  دلخواه 
کاری  وظایف  نگیرید.  پیش  در  را  رویه 
پس  کشند،  می  را  شما  انتظار  بسیاری 
دچار  شاید  نباشید.  کار  از  فرار  دنبال  به 
که  بدانید  اما  شوید،  نگرانی  و  اضطراب 
کشید.  نخواهد  طول  خیلی  وضعیت  این 
نحو  به  را  کارتان  که  خواهید  می  شما 
خجالت  پس  برسانید،  انجام  به  احسنت 

نکشید.

متولدین دی (بز):
به  مشکلی  فعًال  شما  های  بلندپروازی 
تان  حواس  فقط  آورد،  نخواهند  وجود 
باشد که مانع رسیدن به اهداف واقعی تان 
رسیدن  برای  شما  های  تالش  اگر  نشوند. 
قرار  دیگران  توجه  مورد  مقصدتان  به 
این  اش  دلیل  تنها  نشوید،  ناراحت  نگرفت 
پس  است.  شلوغ  همه  سر  فعًال  که  است 
تلف  ها  آن  توجه  جلب  برای  را  تان  وقت 
که  کاری  به  فقط  و  کنید  صبوری  نکنید. 
مدت  دراز  در  تا  کنید  فکر  دهید  می  انجام 

مورد ستایش و توجه قرار بگیرید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
سرمایه  مالی،  مسایل  است  ممکن  امروز 
موجب  کاری  موضوعات  سایر  و  گذاری 
حل  راه  متأسفانه  و  شوند  تان  نگرانی 
وضعیت  این  از  خروج  برای  هم  مناسبی 
باید  که  هستند  کارهایی  اما  ندارد.  وجود 
هر طور شده انجام شان دهید، پس آن ها 
را نیمه تمام رها نکنید. به تعویق انداختن 
نمی  توصیه  اصًال  ناپذیر  اجتناب  امور 
و  آسان  کار  مالی  مسایل  مدیریت  شود. 
مفرحی نیست، اما در هر صورت باعث می 
شود تا بعدها احساس امنیت و رفاه کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
تصمیمات  که  کسی  با  است  ممکن  امروز 
شما را قضاوت می کند وارد دعوا شوید. 
اگر کسی واقعًا الیق احترام باشد حاضرید 
بدون  کسی  اگر  اما  ببرید.  فرمان  او  از 
کند  جلب  را  شما  اعتماد  بخواهد  که  این 
بزند،  زورگویی  و  قدرت  اعمال  به  دست 
است  بهتر  بیایید.  کنار  او  با  توانید  نمی 
کسی  چین  هم  برابر  در  تان  موضع  از 
حل  را  مشکل  این  اآلن  اگر  کنید.  دفاع 
نکنید دوباره در زمان دیگری با آن روبرو 
خواهید شد. از صمیم قلب حرف بزنید و 

بهترین ها را آرزو کنید.

جدول و سرگرمی

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

استخدام آرایشگر مردانه

در لندن منطقه Richmond ریچموند

۰۲۰۸۳۳۲۶۶۳۰
۰۷۷۴۳۳۵۰۷۳۳

خدمات لوله کشی و نجاری
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

آموزش و تعمیرکامپیوتر در محل
تعمیر انواع لپ تاپ و دسکتاپ 

آموزش حرفه ای فتو شاپ و این دیزاین 

۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

حل جدول شامره هفته گذشته





LONDON FREE / All other UK major Cities 50p - European Countries €1.50 - Scandinavia : Kro 20.00 - USA: $2.00  - Other Countries: equivalent £2.00  بهای تکفروشی: شهر لندن رایگان - د یگر شهرهای انگلستان پنجاه پنس - کشورهای اروپایی 1/50 یورو - کشورهای اسکاند یناوی 20 کرون - آمریکا 2 دالر - سایر کشورها معادل 2 پوند 

خر
م آ
ال
ک

No. 348 

Friday 6 June 2014

Editor-in-Chief: 
Abbas Najafi Zarafshan

Contributors:

Dr Ala Amirshahi
Fereshteh Kadivar
Mohsen Ghaffari
Amir Arsalan Yektamanesh
Naser Nourozi

Marketing:
Javad Tootoonchi
Mohsen Ghaffari
sales@persianweekly.co.uk

Website: 
www.persianweekly.co.uk

Tel:   020 7193 5592 

Fax:  020 7023 4921

Email: 
info@persianweekly.co.uk

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for 
everyone by taking your copy of Persian 
Weekly paper with you, when you leave
When you have finished with this publi-

cation please recycle it.

ISSN 2042-213X

غزلیات حافظ - 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین
کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش
آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت
دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم
سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران
در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست
در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت
ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

That Bold One of Angel-face who, last night, by me passed,
What sin saw He that, by way of sin, He passed?
Since from my sight, went that world-seeing eye,
None knoweth what tears from my eye have passed.
Last night from the passing of the heart s fire to the candle passed not
That smoke that, to our head, from the liver’s consuming passed.
Far from His face, momently, from the fountain of my eye,
A torrent of tears came; and the deluge of calamity passed.
From our feet, we fell when separation’s grief came:
In grief we remained when from the hand, the remedy passed.
The heart said: “With prayer, one can again obtain union with Him.”
‘Tis a life-time since my life all in the work of prayer passed.
Wherefore do I bind on the pilgrim-robe, for that Ka’ba is not here?
In effort, wherefore do I strive since from Ka’ba, he hath passed?
Yesterday, with the essence of the pity, when he beheld me, the physician said:
“Alas! beyond the rules of cure, thy grief hath passed.”
O friend! for asking Hafez plant thy foot
Before that time when they shall speak saying,: “From the frail house he hath passed.”

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی د هندگان معرفی نمائید. به یاد داشته 
باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .

گاو ۴۵ ساله در پاریس
در حالي که داریوش مهرجویي آخرین فیلم خود یعني اشباح را روي 
فیلم  یعني  او  تجربه هاي  اولین  از  یکي  دارد،  ایران  سینماهاي  پرده 
«گاو» پس از ۴۵ سال در پاریس اکران مي شود. به همت یك پخش کننده 
فرانسوي که فقط فیلم هاي قدیمي و آثار گرانبهاي تاریخ سینماي جهان 
را خریداري و پخش مي کند، بعد از بازسازي دیجیتالي فیلم «گاو» – این 
اثر درخشان داریوش مهرجویي - از روز چهارشنبه ۴ ژوئن در پاریس 
بر پرده مي آید و سپس در شهرستان ها نیز اکران خواهد شد. نخستین 

«گاو»  جهاني  حضور 
سال   ۴۵ به  مربوط 
درجشنواره  و  پیش 
آن  که  بود  ونیز۱۹۷۱ 
زیرنویس  بدون  زمان 
اما  درآمد.  نمایش  به 
قدرت  وجود  این  با 
و  شگرف  تصویري 
سناریوي  و  میزانسن 
بازي هاي  و  درخشان 

توانست  و  کرد  جلب  خود  به  را  بسیاري  توجه  فیلم،  این  ستایش آمیز 
به دست آورد.  را  سال  جشنواره ونیزهمان  بین المللي  جایزه منتقدین 
را  حقوق «گاو»  که  داد  نشان  تمایل  فرانسوي  پخش کننده  که  هنگامي 
صدمه  بسیار  میلیمتري   ۳۵ کپي  یك  تنها  آورد،  در  نمایش  به  و  خریده 
دیده و غیرقابل نمایش در فرانسه وجود داشت و زیرنویس فرانسوي 

آن هم چندان خوب نبود.

و  شود  تهیه  تهران  در  دیجیتال  شکل  به  جدید  کپي  شد  گرفته  تصمیم 
پس از تهیه زیرنویس به زبان فرانسه، به روي پرده رود. در بروشور 
نوشتاري  و  فرانسوي  نویسندگان  توسط  کوتاه  نقد  دو  از  جدا  فیلم، 
نویسنده  ساعدي،  غالمحسین  معرفي  مهرجویي،  داریوش  درباره 
عزت الله  از  سناریو،  نگارش  در  مهرجویي  همکار  و  «گاو»  نمایشنامه 

انتظامي نیز تجلیل شده است.


